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Tūkstančiai Žuvo 
Filipinuose

TŪKSTANČIAI FI
LIPINIEČIŲ ŽUVO 

POTVYNY

KARALIUS GAL 
JAU PADAVĖ 
ATSAKYMĄ

Kitų tūkstančių žmonių pasi
gendama. Daugelio lavonai 
Cagayan upės nunešti į ju
rą. Potvynis — pasėka ty- 
funo ir liūčių.

MANILA, P. I., gr. 8. — 
Ramus ir derlingas Cagayan 
upės klonis liko staigiai sunai
kintas ir paverstas į milžiniš
ką kapinyną, kuriame liko pa
laidota gal tūkstančiai žmo
nių. **. t

Pasak Filipinų armijos vir
šininkų, staigiai išsiliejusi di
džiausia Filipinuose upė, Ca
gayan, atnešė mirtį tūkstan
čiams (žmonių. Kitų tūkstan
čių žmonių pasigendama.

Visos šelpimo įstaigos pa
šauktos prie darbo, nes skai
toma, kad šis potvynis buvo 
didžiausia Filipinų nelaimė, 
kurios pridarytų nuostolių nie
kad nepasiseks pilnai apskai
čiuoti ir gal niekad nepavyks 
nustatyti kiek tikrai joje žu
vo žmonių.

Ištisi miesteliai liko nuneš
ti. Upė staigiai išsilfejo po 
smarkių liūčių .šiaurinė? Luzon 

. saloj ir * vanduo^ užliejo^ tirštai 
apgyventą klonį naktį, kada 
visi miegojo. Tad tik nedav;- 
gelis tegalėjo išsigelbėti. Liū
tys gi sekė po smarkaus ura
gano.

Smarkus potvynis staigiai 
užliejo 100 mylių plotą derlin
gų tabako ir ryžių laukų į 
šiaurryčius nuo Manilos. Na
mai ir šaukiantys pagelbos gy
ventojai liko nunešti į jurą.

Tikrai žinoma, kad mažiau
sia 54 miesteliai liko užlieti ir 
sunaikinti. Bet iš didelės da
lies Luzon salos vis dar netu
rima jokių žinių.

Isabella provincijos koman- 
duotojui ėmė keturias dienas 
iki jis įstengė duoti kokią nors 
žinią apie šį didžiausį to klo
nio istorijoj potvynį. Jis pats 
sako, kad apie didelę dalį šio 
klonio dar nepasisekė gauti jo
kių žinių.

“Tūkstančiai Ižmonių liko 
nunešti vandens. Kitų tūkstan
čių pasigendama“, sako jis sa
vo pranešime. Iš kitų provin
cijų irgi ateina pasibaisėtinos 
žinios apie visuotiną sunaiki
nimą ir šimtus žuvusių žmo
nių, kurie kartu su namais ir 
gyvuliais liko nunešti j jurą.

BUENOS AIRES, gr. 8. — 
Argentina, išlaikymui drau
gingumo kitų respublikų, rati
fikuos senai atidėliojamas ke
turias sutartis, kurios liečiasi 
išlaikymą taikos Pietų Ameri
koje.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra-
našauja: ,

Apsiniaukę; nedidelė permai
na temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 40°.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 
4:19.

LONDONAS, gr. 8. — Pa
šauktas karaliaus, premieras 
Baldvvin slidžiais keliais auto
mobiliu šiandie išvažiavo į ka
raliaus rumus Fort Belve- 
dere.

Kitų spėjama, kad karalius 
galbūt įteikė jam savo galu
tiną atsakymą — ar jis atsi
žada sosto, ar amerikietės Mrs. 
Simpson. Tečiaus karaliaus at
sakymas, jei jis ir butų duo
tas, bus paskelbtas tiktai at
stovų bute.

Karaliaus pasitarime su Bal- 
dwin dalyvavo ir jauniausias 
karaliaus brolis, Kent kuni
gaikštis, kuris atvyko į kara
liaus dvarą vienas. Galbūt dva
re yra ir kitas karaliaus bro
liu, York kunigaikštis.

Jei karalius nutartų abdi- 
kuoti, tai jis veikiausia tuo- 
jaus apleis Angliją.
Ruošia karaliaus pasidavimą.

Bet konservatorių valdžia 
stropiai ruošiasi prie karaliaus 
pasidavimo. Kalbama, kad 
Mrs. 'Simpson pareiškimas apie 
atsižadėjimą karaliaus buvo 
padiktuotas Lopdono. Taip
jau kartu bandoma įtikinti 
žmones, kad niekad nebuvo pa
duotas karaliui Ultimatumas ir 
jei karalius sutiks amerikietės 
atsižadėti, ‘ tai bus iškilmingai 
paskelbta, kad, karalius paau
kojo savo meilę “labui“ sosto 
ir visos Anglijos imperijos.

Nežinant tikrosios padėties, 
šalis gyvena vien gandais, o tų 
gandų yra visokiausių ir nėra 
jokios galimybės juos patik
rinti.

Bet vistiek dabar jau ma
žai kalbama apie karaliaus ab
dikaciją ir tęsiami pasiruoši
mai prie karaliaus karūnacijos 
ateinančią vasarą.

Mus. Simpson ‘ pareiškimjas 
paruoštas Londone.

CANNES, Franci joj, gr. 8.
— Iš ištikimų šaltinių patir
ta, kad Mrs. Wallis Simpson 
pareiškimas, kuriuo ji pareiš
kė atsižadanti karaliaus, kad 
tuo išgelbėti Anglijos sostą, 
buvo ne jos pačios paruoštas, 
bet telefonu padiktuotas iš 
Londono. Bet karalius žinojęs 
apie to pareiškimo turinį, nes 
jis ir jam buvęs perskaity
tas. r

Nors po pareiškimu ir pasi
rašė Mrs. Simpson, tečiaus jis 
yra parašytas trečio asmens 
formoje. Tą pareiškimą per
skaitė laikraštininkams kara
liaus sekretorius lordas Brown- 
low, kuris yra atvykęs į Fran
ci ją kartu su Mrs. Simpson. 
Jis betgi atsisakė, duoti bet 
kokių platesnių paaiškinimų.

SAN QUENTIN, Cal., gr. 8.
— Thomas Mooney . šiandie 
atšventė 54 metų gimtadienį. 
Jis jau 18 metų nekaltai sėdi 
kalėjime už kitų provokatorių 
padėtą bombą. No^s jo nekal
tumas jau senai įrodytas, bet 
jis tebelaikomas kalėjime, nes 
kaipo darbininkų organizato
rius jis yra , kapitalistams ir 
jiems pataikaujančiai valstijos 
valdžiai nepageidaujamas.

SUKILĖLIŲ BOMBOS MADRIDE

ŠIS LIŪDNAS PAVEIKSLAS DUODA SUPĘĄTIM Ą APIE MILŽINIŠKUS NUOSTOLIUS, kuriuos Madri
du!, Ispanijos sostinei, padarė sukilėlių bombos, tik yie noje gatvėje. Viena bomba sprogo įkritusi į pirmesnes 
bombos padarytą plyšį gatvėje, po kuria, tunelyje, buvo pasislėpę gyventojai. Bomba užmušė daugybę žmonių. 
Sukilėliai Madridą tebebombarduoja. , A. P. Photo - • '

PRAILGINS ILLI
NOIS VALSTIJOS 
PREKIŲ TAKSUS

Valstijos atstovų butas jau 
priėmė prailginimą iki gegu

žės 1 d. Z

SPRINGFIELD, III., gr. 8. 
— Atstovų butas šiandie 105 
balsais prieš 23 nutarė praik 
ginti dabartinius 3 nuoš. pro* 
kių taksus iki gegužės 1 d. *

Pervarymui prailginimo tų 
taksų buvo panaudotos visdį 
politinės priemonės. Buvo per 
kelis kartus balsuojama ir d£ 
gi , “balsavo“ tie atstovai, kup
rių visai nebuvo posėdyje. Daur 
gelis reptfblikonų irgi turėjo 
pakeisti savo balsavimą iki ta*- 
po surinktas reikiamas skaf* 
čius balsų. Prailginimas tų tal£ 
sų liko priimtas tik todėl, kad 
dalis šių taksų eina bedarbiu 
šelpimui.

Dar du vokiečiai suį 
imti Rusijoje už šniį 

pinėjimą !

MADRIDAS LAU
KIA SPRENDŽIA

MOJO MŪŠIO
Sukilėliai“1; ųaujus

kareivius ir daugiau ginklų 
, ir ruošiasi šturmu paimti

Madridą.

jųaujus

MADRIDAS, gr. 8. — Kaip 
sukilėliai, taip ir lojalistai ruo
šiasi sprendžiamajam mušiui 
už Madridą, kuris gali prasi
dėti bile valandą. -

Sukilėliai susilaukė daug' 
naujų kareivių, daugiausia ita
lų ir vokiečių, kuriuos pasiun
tė į pirmąsias tranšėjas, o pa- 
vargtfsius kareivius pasiuntė 
fronto užpakalin. Taipjau ga
vo daug užsieny gamintų gin
klų ir dabar pradėjo smarkų 
baražą ypač šiaurvakarinėj 
miesto daly, prisįruošdami prie 
puolimo Madrido. Spėjama, kad 
sukilėliai, sukaupę visas savo 
jėgas, bandys sostinę paimti 
šturmu ir tada kils ‘tokis mu
šis, kokio dar nebuvo visame 
šiame civiliame kare.

Lojalistai ruošiasi tinkamai 
sukilėliui pasitikti. Visos pozi
cijos liko žymiai sustiprintos. 
Visur pastatytos tvirtos bari
kados; prieš . kurias ištiestos 
spigliuotos vielos, o už barika
dų iškastos visos eilės tranšė
ją

Sukilėliai, turėjo atidėti puo
limą, nes pastaromis dienomis 
buvo užėję šalčiai, dėlei kurių 
negalėjo kariauti prie šalčių 
nepratę maurai.
•/Abiejose pusėse kariauja 
dau*g svetimšalių. Tarp sukilė
lių yra mažiausia 14,500 italų 
ir 22,000 vokiečių, taipjau apie 
300 Airijos fašistų. Tarp Įoja- 
listų yra apie 6,000 francuzų, 
800 italų, 1,200 vokiečių, 800 
belgų, 200 lenkų ir nedideli bū
reliai rusų, meksikiečių ir ki- 
fį svetimšalių.

Sprendžiamojo mūšio prad
žios laukiama dar šiandie.

Septinižmonės 
žuvo gaisre

—----
McGREGOR, la., gr. 8. — 

SęptynL-narfei šeimynos 
tuoriių žmonių 5žuvo gaisre, ku
ris sunaikino jų dviejų kam
barių namelį, žuvę yra Jay 
Anderson, 48 m., karo vetera
nas,: WPA darbininkas, jo žmo
na ir penki nių vaikai, šešta 
mergaitė išsigelbėjo iššokdama 
naktiniuose rūbuose. . (

Gaisras kilo eksplodavus ke- 
rosinui, kuriuo buvo bahdonia 
pagreitinti pečiaus įsikūrimą. 
Kiti šeimynos nariai miegojo 
ir ugnis taip grėitai išsiplėtė, 
kad nebuvo laiko gelbėtis.

Ispanijos sukilėliai 
bombardavo Nor

vegijos laivą
OSLO, gr. 8. — Norvegijos 

užsienio reikalų ministerija 
gavo žinių, kad Ispanijos su
kilėlių lakūnai bombardavo 
įplaukiantį Seville uostą Nor
vegijos prekių laivą Gulnes, 
1,196 tonų įtalpos. Bombos už
mušė vieną jurininką.

Laivo savinii^kas sako, kad 
laivas niekad negabenęs kon
trabandos ir tuo laiku buvęs 
tuščias. Jis plaukęs iš Oporto 
į Seville pasiimti rudos kro
vinį. •'*

(Kitomis žiniomis, laivą už
puolė lojalistų lėktuvai, kiirie 
bombardavo Seville).

- Tvir-VATIKANAS, gr. 8.
tinama, kadjpapa Pius XI jau
čiasi geriau, bet dėlei šalto oro 
yra priverstas visą laiką gulė
ti lovoj.

Manchukuo remia 
mongolus

HSINGKING, ” Manchukuo, 
Japonijos vasalo Man- 

chukVo ^'premjeras Chang 
Ching-hbi oficialiai prisipaži
no, kad Manchukuo remia mon
golus jų kovoj su chiniečiais 
šiaurinėje Chinijoję. Tą kovą 
remia ir Japonija, kuri siekia- 
si Šiaurinę Chiniją atplėšti nuo 
visos Chinijos ir sukurti joje 
naują Japonijai priklausančią 
valstybę, kaip buvo sukurta 
Manchukuo valstybė;

Šveicarija teisia nu
šovusį nacių vadą 
f studentą

300 ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVYNY TUR

KIJOJ

- ---- ------ <•I
BERLYNAS, gr. 8. — Ofif 

cialė vokiečių žinių agentūrą 
praneša iš Leningrado, kad va? 
kar vakarę Rusijos slaptoji 
policija areštavo už šnipinėj i* 
mą ir kontr-revoliuciją vokie
tį inžinierių Hanz Metzger ir 
jo žmoną.

.Jau ir dabar santykiai tarp

liko be r____ zw,,t . , ~
gės pietinėj Anatolijoj. sijos areštavimo 28 svetimša- 

_ _____ ’lių, daugiausia vokiečių, už 
ANKARA, gr. 81 — Išsilie-1 šnipinėjimą. Dabar galima ri

jusi Seyhan upė pasiėmė SOO .kėtis naujų Vokietijos prob>s- 
žmonių gyvasčių ir paliko 50,- 
000 žmonių be pastogės Ada- 
noj, pietinėj Anatolijoj.

Tūkstančiai baimės kamuo
jamų pusnuogių moterų ir vai
kų klaidžioja dideliuose šal
čiuose. Visos medvilnės ir apel
sinų srytys Seyhan baseine li
ko sunaikintos potvynio. Nuo
stoliai siekia $2,500,000.

Išsilie- i šnipinėjimą. Dabar galima ti-

Dėl Vokietijos są
jungos rezignavo Ja

ponijos ministeris
—--------------- —, ■

TOKIO, gr. 8. — Japonijos 
užsienio reikalų ministeris 
Hachiro Ari ta įteikė premie- 
rui Hirota savo rezignaciją, 
nes Japonijos padarytoji są
junga prieš “komunizmą“ (teL 
singiau, Rusiją) susilaukė aš
trios kritikos, sako laikraštis 
Miyako. r-

Ęiti kabineto nariai irgi ma
no rezigąuoti, jei premieras 
priims Arita rezignaciją.

ČtlUR, Šveicarijoj, gr. 8.— 
Rytęj šiame miestelyje kanto
no teisme prasidės nagrinėji
mas vienos bylos. Iš pavir
šiau^ ji išrodo į paprastą žmog
žudystės bylą, kurioj jaunas 
medicinoj studentas yra kalti
namas nušovęs kitą žmogų. 
Bet esmėj ši byla yra daug 
svarbesnė, nes teisiamasis yra 
Jugoslavijos pilietis medicinos 
studentas žydas Dąvid Frank
furter, o nušautasis yra Švei
carijos nacių vadas vokietis 
Wilhelm Gustloff. Frankfurter 
gi nušovė jį (protestui prieš 
žydų persekiojimą Vokietijoj.

Naciai įmato tame žydų suo
kalbį prieš Vokietiją ir taip
jau kaltina pačią Šveicariją 
nesuteikus tinkamos apsaugos 
nącių vadui, bet dar jį smer
kus. žydai gi tikisi iškelti by
loj ^nuožmų žydų persekiojimą 
Vokietijoje, reiškia, pačius na
cius atiduoti viešam teismui. 

' • ■ ■ 1 ■ • t
I

Betgi Šveicarija yra nusi- 
sprendusi, nedaryti iš jos di
delės politinės bylos, o tik na
grinėti kaip paprastą žmogžu
dystės bylą. Bet abejojamą ar 
pasiseks tai padaryti.

KIEL, Vokietijoj, gr. 8. 
Vokietija nuleido į / Vandenį 
naują 26,000 tonų karo laivą 
Gneisenau. Iškilmėse dalyvavo 
ir pats Hitleris.

DAKAR, Senegal, gr. 8. — 
Lėktuvai ir laivai ieško po pie
tinį Atlantiką didelio lėktuvo, 
kuris. su 5 žmonėmis išskrido 
į Braziliją ir prapuolė.

SU PREZIDENTU ROOSE- 
VELTU, gr. 8.rx — kruizeris 
Indianapolis, lAiriuo preziden
tas Rooseveltas gryšta iš Ar-'; 
gentinos, dabar plaukia šiaur-; 
rytiniu Brazilijos pakraščiu. 
Jura yra visai rami ir teikia • 
prezidentui progą gerai pasil
sėti. Penktadieny laivas bufcį 
Trinidade, kur sustos pasiimti 
daugiau kuro, bet prezidentas 
neišlips į krantą.

LONDONAS, gr. 8. — At
stovų butas priėmė valdžiosVATIKANAS, gr. 8. — Pa

pą Pius XI kiaušo daktarų įsa- pasiūlytą bilių, uždraudžiantį 
kymo -ilsėtis ir jaučiasi kiek politines uniformas. Tas bilius 
geriau. Bet jis nekantrauja ir
gali vėl stvertis darbo. Tada kurie paruduodami uniformose 
atsirastų pavojus atkritimo.

yra atkreiptas prieš fašistus,

iššaukė jau keletą riaušių.

Giminėms Lietuvoj

Dovanų Kalėdoms

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus* Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
H
i. Atdaras ikj 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet
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P. GRIGAITIS?. KAL- 
BES MONTREALE

KALBĖS GRUODŽIO 
12 IR 13 DD,

MONTRĘAL, Kanada. — 
Montreal Lietuvių Darbininkų 
Draugija ir D.L.K.N. Vytauto 
klubas pakvietė iš Chicagos žy
miausių kalbėtoją, būtent, Dr. 
P. Grigaiti, “Naujienų” redak
torių. Jis kalbės Vytauto klu
bo svetainėje, 2161 St. Cathe- 
rine St. Prakalbos įvyks gruo
džio 12 d., 7 vai. vakaro, ir 
gruodžio 13 d., 6 vai. vakaro.

Visi Montrealo lietuviai esa
te kviečiami į šias nepapras
tai svarbias prakalbas atvyk
ti. Įžanga nemokama.

Kviečia rengėjai.

P. GRIGAIČIO PRA' 
KALBOS TORONTO, 

KANADA
Gruodžio 14 d., 8 vai. va 

karo, Lenkų svetainėje (62 
Clermont st.) yra rengiamas 
masinis Toronto lietuvių mitin
gas, kad pareikštų protestą 
prieš Smetonos ir Voldemaro 
padarytą Lietuvoje gruodžio 17 
d. 1926 m. perversmą, kuris 
patrempė Lietuvos liaudies tei
ses ir /vedė švogerių diktatu-? 
ra.

Masiniame mitinge drg. Gri
gaitis kalbės tema “Kova dėl 
demokratijos atsteigimo Lietu
voje”.

Kitą dieną, vadinasi, gruod
žio 15 d., 8 vai. vakaro, socia- 
listiškos minties vietos lietu
viai rengia drg. Grigaičiui ki
tas prakalbas. Tų prakalbų te
ma bus “Socializmas ir prole
tariato. diktatūra1’, , J’TT*

Nepraleiskite progos ir | tas 
nepaprastai svarbias prakalbas 
atvykite. Įžangos reikalas pa-

ŠIS TAS E ŠEN IR TEN
TORONTO, KANADA >___  įžodis? Tikiu, kad neatsiras To- 

Linksma žinia Torontiečiams ronte lietuvio, kuris be rim-
- iriausių priežasčių neatsilankytų

Gruodžio mėn. 12 ir 18 die- i to Dr. P.. Grigaičio prakal- 
nomia “Naujienų” redaktorius, bas, kurios jvyks lenkų svotai’ 
gerb, Dr, F, Grigaitis, lankysis nSj e, 62 Glaremant Str., 14 ir 
Montmly, kur jam* rengiamos [l5 dd, gruodžio mėn., vaka- 
prakalbos, Ta ■'Proga jis sutiko ;rais,
sustoti ir Toronte, už ką Toron
to .lietuviai be abejo, bus jam 
labai dėkingi, nes torontiečiai 
ne tik neturi geresnių kalbėto
jų iš savųjų tarpo, bet j čia iki 
šiol dar nebuvo užkliuvęs nė vie
nas iš geresniųjų kalbėtojų. Nė 
vienai kuria butų išlaikęs savo 
pašauktąjį nusistatymą tokioje 
aukštumoje, kaip kad Dr, P, 
Grigaiti® išlaiko, Per kelis de
šimtis metų pasaulis ptfošėei 
įvairiaspalviais drabužiais, 
Jis ruošėsi kovon: jis liejo 
kraują—nešė j padangės gra
žiausius pastatus, stūmė j var
gą, badą ir ligų epidemijas mb 
Ii jonus žmonių, Po to, jiė užsiT 
dengė taikos ir ramybės balta 
skraiste , . ♦ Gal ne dėl to, 
kad žmoniškumo ir taikos jaus
mas pasauli apėmė, tik greičiau 
dėl to, kad kraugerys slibinas 
nuilsę. ; ♦ Po neilgo laikotarpio 
ant baltos skraistės pradėjo ir 
vėl atsirasti kraujo taškų, ilgai
niui jie virto didesnėmis dėmė
mis ir šiandien pasaulis baimin
gom akim stebėdamas, laukia to 
momento, kada ir vėl baltoji 
skraistė kraujo juroje paskęs.

Iš praeitos vasaros prisiminimų
Kai praeitą vasarą toko pro- 

ga viešėti J. Valstijose Chi- 
cagos apylinkėje ir Ghicagoje-— 
teko matyti ir girdėti daug .kai* 
bant apie valdžios darbininkus 
ir, kitaip sakant bedarbių armi
ją, kurią valdžia šelpia, ir ne
duodama jiems (bedarbiams) 
tinginiauti ji skiria jiems dar
bus, Taip šeimyniniai žmonės 
skiriami miestuose trafiką regu
liuoti. Jtfos lengvai galima at
skirti nuo policininkų, nes jie 
dėvi civilius drabužius ir tik per
sijuosę per petį balta juosta ir 
baltų diržu. Gi viengungiai vy
rai vasaros metu išvežami i sto
vyklas kirsti miškus, tiesti nau
jus kelius ir tt. Neteko suži
noti, kiek atlyginimo garma tie 
trafiko dabotojai, bet apie sto
vyklų darbininkus šiek tięk gir
dėjau, ’

Vieną labai karštą dieną, ka
da termometras rodė per 100° 
karščio, mes papietavę susėdom 
į autą ir išdumėm į “camp” 
Kankakee, Ind. Niekuomet ne*- 
užmiršiu, kaip buvo kar-

bet ir vidų stovyklos ąra^įąi iš- 
dekpravuri, taipgi iš tokių pat 
Šatrėllų gražus poilsio guotai bu
vo apstatyti pakraščiais ir apie 
gėlynus. įvažiuojamieji vartai 
buvo gražiai padaryti, irgi iš 
medinių šatrų ir akmens, ant 
kurių viršuje buvo užrašas: 

niin Camp Kankakee.
Šis vaizdas priminė man vo

kiečių okupaciją Lietuvoje. Tie 
nenaudėliai iškirto musų gra- 
žiuoaus miškus. Medžių sttfo- 
menis išveždavo j Vokietiją, o iš 
šatrellų lyg pajuokimui tos 
nelaimingos šalies, pritverdavo 
tvorelių, pridirbdavo suolelių ir 
kitų pagrąžinimų, ypač iš beržo 
šakelių. Taip tai buvd sėjamą 
vokiška civilizacija — viską su
rydavo vokietis, tik trupiniais 
pasotindavo ir dar padabindavo 
Lietuvą.,, čia šioje kempėje, ži
noma, visai kas kita; Čia savo 
šalis, savi žmonės ir taipgi jų 
papuošalai, čią iš darbo vaisių 
ne tik pelai, bet U-pats grūdas 
lieka šiai šaltai^ $ioje kempė
je tarpe kelių, dešimčių darbi
ninkų buvo keli ir lietuviai.

Užėjome j stovyklos kliubą, 
kuriame yra krautuvė visokių 
reikmenų, taipgi minkštų gėri
mų ir ataus.

Atskirame kambaryj yra bib
lioteka, ten pat stovi pianas, 
Pačiame klube — salėje yra 
apie 15 stalų. Apie kai ku
riuos stalus susėdę darbininkai 
lošia kortomis, kitur šaškėm ir 
kitus žaidimus; mat, jau buvo 
po' darbo valandų. Darbininkai 
mums papasakoję, kad už iš
pirktą sumą į krautuvėj ę jie

l'   I'. 1, ■ 'J I IL>". - ■ll'|I.ITI.»l'...l*' ....... »■»

gąųna laimėjimo bilietą. Loteri
jos rengiamos kiekvieną savai
tę tą vakarą, kuomet būna ro
domi krunamieji paveikslai. 
Vadinasi krautuvės uždarbis ei
na pačių darbininkų naudai tik 
loterijos budu. v Prizai paren
kami drabužių kostiumai. 
Alga išmokama kas dvi savai
tes po 28 dol. Tai yra žemiau
sia alga. {Įvairus specijalistai 
gauna aukštesnes algas, šalia 
stovyklos plaukia Kankakee 
upe ir čia pat tiltas per ją. 
Kankakee upės vanduo taip 
pilkas ir taip drumstas, kad, 
rodos, tik krokodiliams gyventi 
joje. Bet kai stovyklos vy
resnybė pakvietė mus pasivaži
nėti motoriniu laivu ir kai mes 
nušvilpėm kelias mylias tolyn 
nuo , stovykloj tai šips upes 
pakraščiai hpaugę gražiais krū
mais tikrai mus sužavęjo. Vė
lai naktį grįžom namo, į Gary, 
Indiana.

kąmi

— Frances.

(Daugiau Kanados Lietuvių 
žinių 3-čiam pusi.)

v '
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remarkus Ištrynimas — 
L malonumas ir palengvini- 
I mas kuomet muskulai 

geliami,
PAIN-EXPELLER 

žlnomąs lietuvių šeimoms 
|aų per tris gentkartes.^

,1 įmini, 1111,1/1'1'1 lull’,

0 ką žmonijos vadai, karje
ristai, savimeiliai spekuliantai 
darė ?
Jie mainė savo drabužius - pa

žiūras dar dažniau, nelyginant 
paukščiai plunksnas. tikj^sų^tup 
skirtumu, kad paukščiam atauga 
tos pat spalvos plunksnos—gi 
jie kas kart kitokia spalva puo
šėsi. Taip, kad šiandien kurios

liekama kiekvieno gero valiai,: nors partijos ar grupės vadas, o
— su kiek kas norės, su tiek 
ir prisidės.

Rengėjai. •

NERIMTAS PRIE
KAIŠTAS

rytoj jo pasekėjai pažint jo ne
gali. Tad ar galima tokiais žmo
nėmis pasitikėt? Ne! Ir dar

L, ' ■ J 1 " 1

šta Važiuoti. Mčginom atidary
ti visus landus, kad’ padaryti 
traukimą, bet, deja, tas trauki
mas buvo lygus liepsnai ir mes 
vėl uždarydavom langus ir atsi
traukę nuo automobilio ąiepų, 
šluostėm prakaitą^fu^teokšte 
troškom tvanki Aple^autbmbbĮly. 
Galop, prašvilpę ptę išdžiuvu
sius laukus mes įvažiavome Į 
mišką; kiek pavažiavę užtikom 
stovyklą, aptvertą medinių nes
kustų šatrelių tvora, kuri buvo 
ne tik visą stovyklą apjuosusi,

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

ŠTQTIS W. Š, B. C. (1210 KILOCYCLES) 
isjr KIEKVIENA .

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ
9:30. vai. vak.

NAUJAS PROGRAMASJ - ; M’-'Y: ■■ ■’
■ --------- 11 "1 g '.UA U ' ''^‘7

STOTIS 1360 KILOČY'
' WAS 

8:30 valąndą iŠ ryto, . > ■ \
Kalbančios Žinloi — Męgiami Lietuvių Daininkai — 

Gražios Dainos ir Muzika.
■ ■■I II II I I III V ■
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kartą ne!
Daug tokių buvo ir yra ir 

tarpe musų lietuvių, kuriuos 
pinigai ir karjera nušluoja mip 
nusistatymo pagrindų. Tik labaiUžpereitame, t.y. Nr. J47, nusistatymo pagrindų. Tik labai 

“Liaudies Balso” duodama pi-1 nedidelis skaičius randasi gar- 
pirų J. Jokubynui, kam jis iš-1 bes vertų lietuvių, kurie, it ta 
traukė J. T. įš bado nasrų. 
Girdi: “Blogas tas paukštis, 
kuris savo lizdą teršia įsileis- 
damas fašistų; tokių žmonių 
gelbėti nereikia.”

Nejaugi komunistiškas žmo
niškumas toksai, kad reikia 
gelbėti tik vienmintis žmogus, 
o skirtingo nusistatymo gram
zdinti? Kodėl jums pasisukus 
su aukų lapu negalima atsi
sakyti? Kodėl jus žeminate ir 
niekinate žmogų, kuris neau- 
koja? Bet čia gal buvo tik blo
gos valios žmogaus išsišoki
mas. Jokubynas atliko žmoniš
ką darbą, kaip tikras socialis
tas, — pagelbėjo nelaimingą, 
nenustatydamas jam jokių ri
bų, nereikalaudamas iš jo nie-į 
ko, nesistengia savo rąžančių’ 
jam užkabinti, ką jus papra-, 
štai, matyti, norėtumėt pada
ryti. O jeigu išgelbėtasis ne
mokėjo ar nenorėjo to įvertin
ti ir atnešė jam gėdos, tai ir
gi negali būti Jokubyno kaltė. 
Todėl keista skaityti juJąų to-; 
kį keistą įsitikinimą ir žemi
nimą geros valios žmogų. 1

S. Butkiene.

nepajudinama uola, pasiliko iš- 
tikim savo nusistatymui—kovai 
už teisybę.

Vienas iš tokių nepajudina
mų uolų ir yra mųsų gerb. Dr. 
P. Grigaitis, kuris dar anksty
vam savo gyvenimo pavasąryj 
pamatė skriaudas pavergtųjų 
žmonių ir pajuto norą Ir pasiry
žimą kovoti už žmonijos gerovę, 
už demokratiją. Ir ; štai po 
kelių dešimčių margų Įvai
riausiais įvykiais metų—jis pa
siliko tas pats, ištikimas žmoni
jos labui žmogus, žmogus pilna 
to žodžio prasme, kuriuo gali
ma pasitikėt ir kuriame galima 
rasti pasitikėjimas.
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Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical T^erapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemloek 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tlc blankets Irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3328 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tėl. Boulevąrd 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

pb piet, Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

8407 Lowe A v*. TeL Yards 2510

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85tb and Ha^ted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo6:80-8:8P

Nedaliomis pagal sutarti.
Res. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos; nuo 1-^8 ir 7—8 
Seredomis ir nedil. pagal sutartį 
Rez, 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakis 
Motera ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyras seredomis ir subatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Namu Te L: Prospect 1930.

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR, T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 .ir nuo 6—8 vai. vakaro.

Rezidencija 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SL AKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Boom 787 

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakaro.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Papk 3395
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Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tel. CĘNtral 1840

Marquefte Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

visokio didumo, pigiausiomis kąi- 
nomis Chicagoj. Radios: ZĘNITH. 
GRUN0W, PHILCO, UI. C. A. 
VIČTOR, nuo H A G E
ir augščiau.......... . Ivww

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St.

Tel. Canal 2566
6209 W. Cermak Rd.

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadieni, ant
radieni, ketvirtadieni ir šeštadienį

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylm

18 mėnesių 
senumo

i STRAIGHTI kentucky
BOURRGN

DEGTINE
I 90°
I GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL UOUOR COMPANY
4707 SOUTH TUALSTED STREET .

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

i^il ||Į||

NATHAN KANTER
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Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus į Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijom

' • ■ * I t »■ * ■ 4
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AMOTLAKSi PATARNAVIMAS DIENA ir narte
Turime Keptas Visose Miesto Dalyse,
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4819 Lituanica Avehue

y.—,.

Phone Ynrds ĮĮ88
■■ .................... —!■■■ .. ........................ —■■■!>

J. LIULEVICIUS
4348 L?o. California Avenuė Phone Lafayette 3572 

n ' »»■ livr,**' 'r— '.„niir 1 wj,mu t—rrr- -
A. MASALSKIS

»?07 Litusnicą Awue Phona Boulevard 4189
-t

į A. PETKUS
1410 South 40th Cpurt Cicero Phone Cicero 2109

■■i iMiiniiįip i ji iw i t1 minuiM '■i***1 .......................................  ...«■■

- P. J. RIDIKAS
3354 So. Ha|s4ed Stręąt Boulevard .4089
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I. J. ZOLP
1646 West 46tK Street Phones Boulevard 5208-8416
• wj»1111 ąi>"'" "'J j1, I.  11 *t'lyfr'y,';>< i;»t'je j,",;

S.M.SKŪDAS
718 W«lt 18th SUeet

■ .......... J ......................  ni'J'H' "l1"'11 ................ ..
8877
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SŪNŪS
Tel. Pullman 570310734 S. Michigan Avė

........ .. U............ .. ..Iimmį-.iiit, UI|/ I.....................  ,Į iiii.i y I, ■ II Į'IJ S'.ri'i.'ĮJ I.m H...H.HI >,

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wesl 23rd Place Phone Canal 2515
k'W,i,..................... .......................................................... ........... .................      .n' . .... n

S. C. J ACBAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2M5

1 I 1 .! , 11 ' Ji'J 'I***"

J. F. EUDEIKIS
4605.07 g. Herinitąga Avęnun Phunns Yards 1741-1742 
Brightou Purk Skyrius.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 

YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DIO PROGRAMAS Pirmadieniai^ iš stoties 
v C.14?Q Ėilocycles, 9:45 vai., vakaro.

Phone Boulevara 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti
■— 1 I'H...........................  11 1 ............. ■ '

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30v.Nedčl. nuo 10 iki 12a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nekėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712' South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

PHYSICIAN-3URGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tęl. Virginia 1116. 
Valandos: 1—5; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
' Kasdien, išskyrus sered*. 

Sekmadieni susitarus.
..................... .. .....................* I....... .. ...... .  ■ »ll. II.IN— II....................

Rez. 6609 SO, ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

Dr. A. J. Stumtais 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va!.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek* 

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 West 59th St 
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

■*7—? ................. i | y jn .. ■—'<F"

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS
Yards 1839

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akiniu DirbtuviOfisas ir Akiniu Dirbtuvi

756 West 35th St
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—« nuo 6 iki 
Ned&iomis nuo 10 iki 12 va), dienos

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. i iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Iki 9 
▼ai*, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Tfi T?TTQTTHQ lb KUpaJUO
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;, 
1084 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
pųo 6 iki 7:80 vąL vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

guperior 9454 ar Central 7464
————————————— m m

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashląnd Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Npų tO iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti i tas 
krautuves, kuriui skelbiasi 
Naujienose. •

■ ■ ■ ■ ui       i     '■ ■     i m< -W»

'Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVJS.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

■ ui"""......  ui|isiiii.i^iliĮuiHi, .mlwl Mui ii-iii-O

Ofiso Tel. Dorchesfer 5194 
Rez. TęL DrexęT9191

DR A A ROTH JL/JLw» ABV/AJILą.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moterišką, Vyrišką, Vaiką ir vist 
chronišką ligą. , 

Ofisai 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedą.

Įlomis ir šventadieniais 10*42

RF.COM
JUlrfIililllJ.il
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
DEŠIMČIAI METU PRASUNKUS

..................... ............. ........... ................... U . .................................R.— .MII— 

laikraštinio darbo žmones, 
įtrauktu į tą darbą ir paskui 
mest viską ir išvažiuot. Tam, 
kuris išvažiavo, niekas jokių 
priekaištų nedaro, bet vietoje 
pasilikus prisieina nemažai nu-

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

IŠ MONTREAL PADANGES
’ ■ -’l J ■ I

M.'...,į

Dėl torontiečių paraginimo
MONTREAL, Kanada.—Prieš

(Tęsinys)
Kaip jau* aukščiau buvo mi

nėta, nesusitarus laikraščio lei
dimo reikalu, vipi susirinkime 
dalyvavusieji išsiskirstė nieko 
konkretaus nenutarę. Bet lai
kraščio leidimo mintis buvo 
gyva ir retkarčiais diskusuoja- 
ma.

Diskusijos pasireiškė įvairio
mis formomis.

Štai 1929 m.' vidurvasary 
Raulas Svirunėlis (W. Raila) 
gana vykusiai “Laisvėje” ju
moristinėje formoje apraše, 
kaip projektuojamojo laikraš
čio redaktorius pas farmerį 
karves meldžia, o bendradar
biai ant nugaros plytas,velka... 
Nors tų pasitarimų daugiausia 
pas mane įvyko, bet aš juose 
nedalyvavau, nes man atrodė, 
kad imtis laikraščio leidimo 
tai perdaug sunkus ir atsako- 
mingas darbas, ir buvau nuta
ręs nuo visuomeninio darbo 
stovėt nuošaliai. Bet kur tair! 
Rugsėjo mėn. 1929 m. apsigy
vena pas mane J. Kružintaitis. 
Na ir vėl pradedama klibint 
laikraščio leidimo reikalas, su
tariama šaukt platesnis susi
rinkimas, 
menys •
vieną V. Dagilį, 
tame susirinkime dalyvavo šie 
asmenys: J. Kružintaitis, V. 
Dagilis, M. Jokubynienė ir J. 
Jokubynas — na ir ką jus ma
not — šie asmenys nutaria lei
sti mėnesinį žurnalą: “Kana
dos Lietuvį”. Darbais pasiskir
stėme taip: J. Kruze redakto
rius, V. Dagilis jo pagelbinin- 
kas, M. Jokubynienė adminis
tratorius, 
be vietos, 
tai mane 
apkrovė, 
apvalesnį 
bet rašyt
mažai. Na kas parašys atsišau
kimą į visuomenę? 
Dagilis, 
atšauna Kruze.
ir turiu* rašyt, negi priešinsie- 
si...

Aš parašau juodraštį “žodis 
Visuomenei
zurai”. “Priimta” 
sta balsai, ir tokiu tai budu 
visi geroj nuotaikoj pradėjo
me “Kanados Lietuvį” leist. 
Pirmas numeris pasirodė spa
lio mėn. 1929 m. Apie visą 
J. V. lietuvių spauda atsiliepė 
ana palankiai, išskyrus komuni
stus.

1930 m. sausio 1() d. “Lietu
vos žinios” štai kaip atsiliepė: 
“Kanados* Lietuvis” Nr. 3, 
gruodžio 1929 m. Toronto,
Canada: “Kanados Lietuvio”
jau trys num. išėjo ir visi ga
na įspūdingi ir gražus. Virše
lis iliustruotas ir laikraštyje 
yra jumoristikos, karikatūrų ir 
kitokių paveikslų. Leidžiamas 
mašinėle rašomu šriftu, bet
darbas litografinis. Straips- arba visai

diktatu--

Bet pakviestieji as- 
neatsilanko, išskyrus 

Tokiu budu

o aš “načalninkas”
Bet kaip pasirodė, 

irgi gerokai darbais 
Nors jie •visi ;trys 

“o” parašo negu aš, 
tai jau turėjau ne-

klausia
Nagi Jokubynas, — 

Na, žinoma,

ir atiduodu “cen- 
pasigir-

žiemą bus

paskelbtus Šmeižtus.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas 
" I' "r.' I '■ ■ 1 " ' ; ...""■■■..........................

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
flr nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 
" rekomenduoti visiems.—Mrs. Šusąnria Pavlus”. Nedarykite 

jokių bandymų su kitais liųosuotojals. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yta įrodęs, kad Jis yra

A

DAILY BUSINESS DIRECTORY
i ! *

Prisiųsk man eampel| dykai

Vardas
- Visose 
Vaistinėse

8
at-nistiškasnistiškas prasimanymas,

I sęit, šmeižtas. “D. ž”. redak
toriaus įtarti asmenys niekam 
nieko blogo nėra padarę ir ki
tus nekalbino vienybę ardyti. 
Todėl kintiečiai priėmė pro
testo rezoliuciją ir pareikala
vo, kad D. ž. arba L. B. at
šauktų
Dėlei to nepagrįsto šmeižto šė- 
rininkai tiek įtūžo, jog tarėsi 
L. B. iš kldbo pašalinti. Ta
čiau 
kalu

Toropto, lietuviais, kurie pri
taria socialistiškai idėjai ir iš 
viso yra pažangus.

Atrodo, kad torontiečiai tu
ri gabių veikėjų ir pi.‘sčtinai 
jau yra išvystę ' pažangiųjų 
veiklą. Reikia tik palinkėti, 
kad jie taip jau sėkmingai ir 

miestuose gyvenančius lietu- nenuilstamai veiktų ir akty
vius* rašyti. Tuo budu pats j e. 
skyrius pasidarys 
vaizduos Kanados 
venimą. \ . (

Turiu pasakyti, 
ras paraginimas, 
pusės stengsiuosi 
parašyti apie Montreal lietu
sių kolonijos gyvenimą. Be to, 
jau yra kilęs sumanymas ir 
mu‘sų kolonijoje suorganizuoti 
korespondentų ratelis. Tuo gat
vėj u mes irgi pradekime daž- 
liąu spaudoje‘ pasirodyti. Pa
daliau, mes ir tarpusavyje pra
dėsime labiau susiprasti bei už- 
negsti artimesnius santykius 
ju kitų kolonijų> o ypač su

kiek laiko Frances iš Torontokentėt ir visokių komplimentų/ ,v, _ ., . , ,
išgirst. Dar sunkiau tokius Parmske pageidavimu, kad Ka^nių pavadinimai gražiai išpieš

ti. Turinys įvairus, štai są
rašas straipsnių: 1, Bedarbes 
stovis; ), Fašizmas 
ra, ir kova su juo; 3, Organizr.
cijos ir “Kanados Lietuvis”, 4; 
fš katalikų judėjimo Toronte; 
5, Lietuvio nelaimės” naujame 

skyriuje “Pailsio, Va- 
yra įvairių lengvų 

ir eilių. Po to sekaĮtaį 
“Skaitytojų mintys

iviete”; 
landėlė” 
skaitymų 
skyrius
kelios korespondencijos ir vėl 
skyriai. “Įvairenybės”, “Ka
nados žinios” ir visoki pranok
simai. Po to seka “Juokai” su 
daugeliu katikaturų.

“Laikraštis vedamas rimtai, 
pažangioje dvasioje. Prie lai
kraščio dirba ir p. Jokubynie- 
ne, kurios straipsnis apie Lie
tuvoj statomus brangius pa
minklus (kaip Prisikėlimo Baž
nyčia) šukele nemaža minčių 
“L. ž.” skaitytojuose bendrai; 
pajudino Lietuvos visuomenės 
sąžinę. Laikraštyje daug nuo
širdumo”./

komplimentus girdėt žmogui, 
kuris visiškai ' nenorėjo prie 
tokio darbo prisidėt 
jausdamas kitiems gero darąs 
prisidėjo!

“Šviesos” draugija dar buvo 
pastačiusi z scenoje du gerus 
veikalus, tai Br. Vargšo “Val
katą” ir P. Vaičiūne “Patrijo- 

ktfrie buvo hcenui puse- 
gerai paruošti.

— J. Jokubyrias.
(Bus daugiau)

- ir tik > •

Inados skyriuje daugiau žinių 
butų dedama iš įvairių lietu
vių kolonijų. Kitais žodžiais 
sakant, ji ragina įvairiuose

jvairus ir 
lietuvių gy-

tinai
jog tai ge- 
Aš iš savo 
kartkartėmis

Tai taip rašė “Lietuvos ži
nios”. Panašią recenziją įdėjo 
ir “Naujienos”. Geras atsilie
pimas įvairių laikraščių suįdo
mino ir torontiečius, kurie su
sirinkę suorganizavo “šviesos” 
draugija ir kiekvienas narys 
paklojo po 10 dol. kaipo šėrą 
laikraščio sustiprinimui. Nors 
darbas buvo atliekamas, — tik 
vakarais, bet visiems dirbant 
su noru, pas Visus didesnis pa
siryžimas augo. Bet išleidus 
8 Nr. prisiėjo, tolimesnį Kana
dos Lietuvio išleidimą sulaikyt. 
O tai vyriausiai dėl to, kad 
nebuvo kam dirbt.

Kružentaičiui išvažiavus prie 
“Vienjybės”, Dagilis kaip tfk 
tuo laiku ilgas valandas turė
jo dirbt dirbtuvėje p$ė dul
kėto darbo, nuo ko akys pra
dėjo skaudėt ir vakarais ne
buvo jam jokios galimybės 
dirbt prie rašomos mašinėlės, 
čia ir susidarė svarbiausios 
kliūtys, dėl kurių buvo sulai
kytas “Kanados Lietuvio” to
limesnis leidimas. Nors iš kar
to buvo manoma tik laikinai 
tą darbą sulaikyt, bet sąly
goms nepasitaisius negalima 
buvo atgaivint nutraukto dar
bo. • , , >

“šviesos” draugijos nariams 
Šerai liko grąžinti, išėmus ini
ciatorius ir T. Andersoną, ku
riam priklauso dar 10 dol. Yra 
dar viena mašina už kurią bu
vo sumokėta 45 dol. Tai jeigu 
ją pavyktų parduot kad ir ftž 
visai žemą kainą, tai gHl tuo
met galima butų ir tam žmo
gui grąžint jo įneštus pini
gus.

Didžiausia kaltės dalis dė
lei laikraščio sustabdymo krin
ta J. Kružentaičiui. O tai to
dėl, kad jeigu jis norėjo va
žiuot dirbt prie “Vienybės”, 
tai- nereikėjo mažai patyrusius 

nepatyrusius prie

WOOD COAL CO.
r

COAUCOKE
3719 $. KEDZIE AVENUE 
GUABANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244 .
BONDED VVEIGHT

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vak: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

32 6 S. STATE S T
P/iešGoldblatt krautuvę (pirma 

Davis)—2nd floor.

Jau žiema
Iki šiol pas mus žiemos kaip 

ir hebtivo. Tačiau' su gruodžio 
pradžia labai daug privertė 
snięgo. Tai, žinoma, labai at
siliepė į susisiekimą ir įvyko 
daug visokių nelaimių. Vadi
nasi, buvo suvažinėta ir sužei
sta daug žmonių'

Sakoma, kad nėra to blogo, 
kas neišeitų ant ge'ro. Taip 
bu‘vo ir šiuo atveju. Mat, be
darbiai buvo pašaukti nuo gat
vių sniegą valyti. O tai reiš
kia, kad jie turėjo progos ke
lis centus užsidirbti.

Iš Montrealo lietuvių veiklos
kai prasidėjo žiemos .sezo

nas, tai ir Vietos lietuviai ėmė
labiau krutėti. Daugiausia jie 
stengiasi dirbti meno srityje. 
Nuolat vis rengiami įvairus 
vakarai, — šokiai, koncertai, 
vakarienės ir tt. Tas pramo-

gas publika gausingai lanko.
Iš praeito lapkričio menesio 

Montrealo L. ir D. pašaipū
nės draugijos susirinkimo pa
aiškėjo, kad šią
kviečiamas iš Jungtinių Val
stijų koks nors profesionalas, 
kad duotų visą* eilę paskaitų. 
Tuo reikalu bus pirmiausia 
bandoma sUsižinoti z su Dr. 
Kaškevičium. Mat, pašalpinei 
draugijai sveikata vis dėlto la
biausiai turi rūpėti. • . * *

Pasmerkė
. DLKN. Vytauto klubo nariai 
pasmerkė “Darbininkų žodį”, 
kuris dabar virto “Liaudies 
Balsu”, už melagingus šmeiž
tus. Lapkričio susirinkime bu
vo iškelta į aikštę “D. ž.” re
daktoriaus šmeižtai. Dalykas 
tas, kad buvo įtarti du asme
nys kaip lietuvių \ vienybės ar
dytojai. Paaiškėjo, 1 jo^ tas 
priekaištas yra grynas komu-

aiškaus nutarimo tuo rei- 
nebuvo padaryta.

Susikubė LDD.
Iš neseniai susikurufcios LDD. 

laukiama gražių rezultatų švie
timo srityje. Mat, ta organi
zacija yra tvarkoma socialis- 
tiškais ir demokratiškais pra
dais. Vyriausias jos tikslas 
yra skleisti apšvietą ir vieny
ti lietuvius darbininkus kovai,

(Daugiau Kanados IJetnvių 
“I*

žinių 5-tam pusi.)

PASIKLAUSYKIT
SOPULE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadieni ir šeštadienį

KAIP 8:30 V AL. RYTO IS

Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles 
TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 

Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yta įrodęs, kad Jis yra 
tinkamiausias vaistas nUo nevirikinipio, gasu, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų. 

r~------ —----- - PRASYK SAMPELIO DYKAI
Trlner’l Bitter Wlne Co. rt*4 8. Welb 8t.. Chleago, Ui.

Adresą.

Kainos rali pasikeisti be Ispžjlmn 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLY8
Mine Run. 65% Stambios .

Mažos Nut ar Pea 
Krosniui ar Pečiui .....- ——

Lump ar Err ■ .. ... ..

COKSAI—KOPPERS AR SOLVAT 
Pečiaus Koksai....................... .

Nut Koksai ., ... ... .........
Pea Koksai ——.—.......____

Petroleum

MILLERS 
MILUERS 
BTjACK 
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITR 
Chestnut (Pennsylvania) ----- -—

FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ------------

Plautos Nut—3»P ----------------
Err -------------------------------------

Lump — .
Wn.MINGTON COAL 
Mine Run—Coarse 
3 to 2 inch Nut—Clean 
6 to 2 inch Err—Clean-----
12 to 3 inch lump—■Clean 

Carbon Štili Run

CREF.K LUMP _ 
CREEK. EGO__

BAND LUMP_____

J/* Tono

>2.40
2.50
2.75
2.90

3.20
3.20
3.20
2.70

2.90
2.70
2.75

8.85

2.10
2.30
2.35
2.45

1.80
1.95
2.00
2.15

S 8.00
8.45
9.50 

10.00

% 1
Tono Tona*

>4.28
4.50
5.00
5.25

TAKSAI EXTRA
9 ir 3 4 Tonai 

Tonai ar Viri

> 7.75
8.20
9.30
9.75

>7.50
7.95
8.95
9.50

5.00
5.90
5.90
4.90

5.25
4.90
4.95

7.20

8.65
4.10
4.15
4.85

8.15
3.40
8.50
3.75

11.25 
11.25 
11.25

9.25

9.70
9.25
9.40

18.90

6.75
7.65
7.75
8.20

5,75
6.25
6.50
7.00

11.00
11.00
11.00

9.00

10.75
10.75
10.75

8.70

7.40
7.50
7.05

9.45 9.20
9.00 8.75
9.10 1 8.85

13.65 13.40
.J

6.50
1

« 25

5.65
6.00
6.25
6.75

7.15
7.25
770

5.50
5.75
6.00
6.50

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
5i's skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvaikių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

.Smulkesni $7.15 tonas.

G Avė.

CONRADAb
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00. »

Tel Euglewood 5883—5840

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

RADIOS
IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
>50. PHILCO—-trumpo ir ilgų *29.50 

R. V^A. VICTOR—11KU *29 OO 
jfci,^<ZmLX«MO%8"iuffloK¥utH>i 39^ 
MIDGET RADŽOS ---- -- '5^1^■99 aukfič. 

~ *1.00

MID CITY COAL CO.
, <• .1 ■ ’ ; *•. - • ‘ s •

Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID
CITY SPĖClALYBfi

LUMP ■ dr; EGG . $5.50
MINE BUN 5.25
ŠCREENINGS s 4.50
Sales taksai extra—vieno tono už

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

REPublic 8340

MIDGET RADIOS

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenal, kūrinos rasite musų 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND
/ > RADIO STORE

4016 W. 14 th Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO >329

, Atdara vakarais ir sekmadieniais. '
—O—

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me» 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir. geriausia 
pataiso automobilius.

•     I ■*r|»ipo Hiiii. .įmy     I'■■■II     

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO
’ , ATMINČIAI ,

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini? 
mai—St. - Kairys.

Velidnies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimi žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A, Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės’ evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis.
Apie kritiką — J., Radzvilas. 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai

Salutaras Drug & 
Chemical Čo.'

Salutaro Bitęris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką, Šiandien randasi 
ant marketb. - Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė, dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 Weflt 18th.^L 
CHICAGO, ILL.

fr

• TAVERNOSN
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas valgis už 25c nuo 11 A. M. 
iki 11 ;P. M. Stiklas alaus veltui 

prie valgio. 
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tel. Boulevard 6541.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietmds pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 81-st Street z
•/ .■ ■ VMorv 1688. ;

BRANGENYBES—
JEWELRY

R FtoViER

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

'■ ■ • .

Jewelry and Fino Watch Repairing
. J l

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.

4148 Archer Avenue

Garsinkite “N-nose’

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

8VEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o no stu

dentai, teikia patarnavimą.
Ilima tansilua, Ekzaminuo  ja aMa 

prisinbrtft Svucius* lulooln&lv oicjKftiiii* 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy 
mat arba namuose. BandongyslCt 
gydymas livirkitimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 South Kedrie Avenue 

Tel Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restauranl
GERESNI# VALGIŲ'VALGYKLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas. 

,Tel. Victorv 9670.

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa- 
trinkimas įvairiausios rūšies degti- 

nčs, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinas 
<andšlio, gausite gerą degtiną ui 
irieinamas kainas.
ANTANAS BALCHUNAS, Sav.

10314 So. Michigan Avė.
Tel. Commodone 1946

r
POPSEE’S TAVERN

I Tl?TITVt*ir A TA 141d U VIBHA UZuluA
Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
U žkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, j o . . . .
JOHN NOMENAS 1 Savininkai 
4171 SO. HAL8TED STREET 

Tel. Verda 01«7.
- --...-..... ..... "......  Į- .. Į--—-

A K. TAVERN
Geras pancvėžiikis -r kviečia visus 
atsilankyti Užlaiko MILLEKS 
RIGS LIFE alų. Gero Vyno ir deg
tinės.

• RAŠOMOS MASINE-
LES—Typewiriters

RAŠOMOS MAŠINĖLES
BARGENAS

WOQDSTOCK No. 5
Perbūdavo jame ir garantuojame- ant 
vienų metų. Tiktai Č*>E 7|5 
ir kiti bąrgenai ........  I w

MID CITY TYPEWRITER
943 w. Mstl 3329 S. Lituaiiica Avė.
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub, Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
>8.00 per year in Canada
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovS, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Ui. Telefonas Canai 8500.

Užsakyme kalnai
Chicagoje — paštas

Metams  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ___—____ 2.00
Dviem mėnesiams — 1.50
Vienam mėnesini ,7o

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_____ ___________ 8c
Savaitei___ 2-------- ---------------18c
Mėnesiui ------- ------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštui

Metams $5.00
Pusei metų -------- -------------- 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams-- —_ 1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams -------- $8.00
Pusei metų ------------------ ,-----4.00
Trims mėnesiams -------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

,. BET ŽUDO ISPANUOS ŽMONES
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Teisinai liberališkesni
Po lapkričio rinkimų teismai pasidarė liberališkes

ni. Vyriausias teismas Washingtone prieš kiek laiko at
sisakė panaikinti vieną “naujosios dalybos” įstatymą, 
nors jo įsakmiai ir nepatvirtino, nes teisėjų balsai pasi
dalino lygiai — keturi prieš keturis. Dabar federalinis 
teisėjas George C. Sweeney, Bostone, pripažino konsti
tuciniu Socialinio Saugumo akto skyrių devintąjį, ku
riuo įsteigiama apdrauda nuo nedarbo.

Teisėjas pasakė, kad ėmimas mokesčių tos apdrau- 
dos reikalams neišeina, iš kongreso kompetencijos ribų. 
Tie mokesčiai, sako jisai, nėra priešingi konstitucijai, 
kadangi jie yra imami “bendrai Jungtinių Valstijų ge
rovei”.

įdomu čia ne tik tai, kad teismas parėmė kongreso 
išleistą įstatymą, bet ir tai, kad jisai savo sprendimą 
motyvavo krašto gerove. Jeigu teismai vadovausis šito
kiu motyvu, tai kiekvienas pažangus įstatymas turės 
būt pripažintas konstituciniu.

--------------------- -——

Menckenas gina monarchijos tradicijas

M. ZOščENKO Vertė K. Auguras

Sentimentališkas Pasakojimas
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Sergejus Petrovičius jau
rengėsi smarkiau pasukti ran
keną, bet staiga išgirdo virtu
vėje žingsnius. Kažkas artinosi 
prie durų.

Ir pats nežinodamas kodėl, 
Sergejus Petrovičius išsigando 
ir pašoko į šalį. Vienu šuoliu 
jis atsidūrė ant pakojų, ku
rios vedė į viršų.

Tuę pietų sugirgždėjo ir at
sidarė durys. Pasirodė buto 
šeimininkė, vyresnioji Belouso- 
va. Ji rankoje laikė viedrą su 
pamazgomis. Pakopomis ji nu
ėjo žemyn.

Kiek palaukęs, Sergejus Pe
tro vičjus greit priėjo prie už
darytų durų, atsargiai atidarė 
jas ir įėjo į virtuvę.

Virtuvėje nieko nebuvo.

Tąsyk atsargiai, pirštų ga
lais, jis pradėjo eiti korido
rium į tetos kambarį.

Kambaryje buvo. tamsu. ,
Sergejus pajuto neįmanomą 

baimę, visai nesuprantamą bai
mę. Jis pažengė tris žingsnius 
link tetos lovos ir sustojo. Su
stojo todėl, kad po kojomis pa
sipainiojo tetos minkšti vailo- 
kinai pantapliai. šiurpis jį nu
kratė.

Ramus, nors ir kimus tetos

Apžvalga
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ęijoje komunistines idėjas (kai
po priešingas demokratiniam 
socializmai) skelbė tik menkos 
pųšiau-rąhąrchistįpės grupės, 
apie kurįy-.vadus istorijoje nė

strofa, kuri privedė prie mo
narchijos žlugimo, tai Rusija 
nestengė persitvarkyti naujais 
pagrindais ir, po kelių mėnesių 
laikinosios vyriausybės gyvavi-

Kritikas ir publicistas H. L. Mencken kitąsyk buvo 
pagarsėjęs,. kaip vienas griežčiausiųjų Amerikos radi
kalų. Jisai be pasigailėjimo plakdavo senas tradicijas, 
prietarus ir konservatyviškų visuomenės sluoksnių pa
pročius. Bet dabar jįi^ai stojo ginti Britanijos monar
chijos garbę. : ........... ’ /

Straipsnyje, kuris tapo plačiai paskleistas visoje 
Amerikos spaudoje, Menckenas smarkiai gina Anglijos 
ministerių kabinetą ir peikia karalių Edwardą dėl jo 
meiliškų santykių su buvusiąja amerikiete. Jisai sako, 
kad jeigu Edwardas sutiko būti karalium, tai jo parei
ga elgtis pagal tam tikras nustatytas taisykles. “Turi 
būt aišku”, rašo Menckenas, “kad jo sumanymas vesti 
(p-ią Simpsonienę) neatatinka karaliaus stoviui”.

Bet ar Eduardas savo noru pasidarė karalius? Tie
są, jisai turėjo teisę atsisakyti nuo sosto; tą teisę jisai 
turi da ir dabar. Bet jisai buvo užaugintas, kaipo prin
cas, ir dar visai jaunam amžiuje jisai buvo paskelbtas 
įpėdiniu (kai sostas teko jo tėvui). Visą laiką jisai bu
vo auklėjamas, kaipo busimas karalius —«• tai vietai ruo
šiamas, tam tikru budu mokinamas ir viešai traktuoja

Iš KO GEMA NESVEIKOS 
FANTAZUOS

mas.
Lengva pasakyti, jeigu jisai nenorėjo, jisai galėjo 

atsisakyti! Nuo kūdikystės dienų užaugęs prie karaliaus 
dvaro, paskui per 25 metus lavintas ir auklėtas kara
liaus vietai, jisai tikrumoje pasirinkimo neturėjo. To
dėl vargiai čia galima kalbėti apie “sąlygas”, kurias ji
sai neva priėmė, sutikdamas po tėvo mirties karaliauti.

Aklas likimas jį padarė karalium, o ne laisvas pa
sirinkimas. Todėl nėra pagrindo sakyti, kad jisai pats 
užsidėjo sau pareigą laikytis kokių ten taisyklių.

Antra vertus, jeigu Anglija ir visa britų imperija 
keųčia dėl to, kad Edwardo pažvalgos į “moterystės sto
ną” nesutinka su senomis tradicijomis, tai kam angląi 
tokią tvarką toleruoja?

Galėjo būti daug blogiau. Asmuo, kuriam paveda
ma sostas po karaliaus mirties, gali būti paskutinis dur
nius, ištvirkėlis arba piktadarys. Nemažai tokių tipų 
yra patekę į karalius. Tuo tarpu Edvyardas nėra išsigi
męs nei fiziškai, nei protiškai, nei morališkai. Visa jo 
yda tiktai ta, kad jisai “įsiklepojo” į moteriškę, kuri 
nėra “aukštos kilmės”. Dvidešimtame amžiuje toks da
lykas neturėtų būti laikomas didele nelaime.

Anglai turėtų jaustis laimingi, kąd jie tik tiek bė
dos teturi su savo karalium. Bet jeigu jų didingoji im
perija negali nė tiek pakelti, tai aišku, kad visa jų mo
narchijos sistema turėtų būt išmesta į sąšlavyną.

Naujas kauntes 
iždininkas
* , --

. , • »

Cook kauntes iždininko vie 
tą Užėmė Horace G. Lindhei-

mer. Buvusia iždininkas Jo- 
sqph G. Gili atidavė Lindhei- 
meriui kaitatės fondus suma 
$27,664,247, o pats sugrįžo j 
senąją sąvo vietą kaip vyriau
sias municipalio teismo kler
kas.

“Darbininko” rašytojas vėl 
bando įrodinėti, kad pralotas 
Antanavičius. .
kbn. Olšauskas ir' Kiti Lietuvos 
kunigai, kurie padėjo Rusijos 
caro valdžiai malšinti 1905 me
tų revoliucinį žmonių judėjimą 
Lietuvoje (ir tuo viešai gyrė
si!), darė gerą Lietuvai, nes 
gynė Lietuvą nuo — bolševiz
mo. ' . . , '

“Naujienoj” jau buvo nurol 
dyta, kad tas argumentas, yra 
visai juokingas, nes bųlševiz-i 
mas su savo komunistiškomis^ 
utopijomis, diktatūrą ir teroru 
pasirodė tiktai antrojoje Rusi
jos revoliucijoje, už 12 metų 
po pirmosios. Prie to “Naujie
nos” dar pažymėjo, jogei ant
roji Rusijos revoliucija dėl to 
ir. įvyko, kad 1905 metų sukili- 
mas buvo nuslopintas; jeigu 
pirmoji revoliuciją butų iško
vojusi tikrą konstitucinę tvar
ką Rusijoje, tai rusų valstybė 
nebūtų susmukusi ir bolševi
kams nebūtų buvę progos įsi
galėti.

Tokiu budu tie, kurie 1905 
metais padėjo carui “malšinti 
kramolą”, ruošė dirvą busimaį 
bolševizmo pergalei.

Bet šv. Juozapo sąjungos 
organo rašytojas vistiek-karto
ją sąvo. Jisai tvirtiną, kad jau 
1905 metais prasidėjo dabarti
nis bolševizmas. Juk, girdi, tų 
dviejų revoliucijų (1005 metų 
ir 1917 metų) buvo — “tie 
patys vadai, tie patys siekiai.

, “į905 m. revoliuciją diri
gavo Leninas, Trockis ir kiti 
bolševikų šulai,” sako jisai. 

, “Tų dviejų revoliucijų rezul
tatai, tiesą, buvd skirtingi, 
bet tik dėlto, kad pirmoji 
buvo numalšinta. Jei ji bu
tų pasisekusi, tai bolševiz
mas butų Rusijoje užviešpa- 
tavęs dvylika jnety piripiau,” 
šita pasaka yra “nesvęikiaur 

sios1 imaginacijos” (kalbant1 to 
rašytojo žodžiais) produktas. 
Ji nėra paremta nei faktais, 
nei logika.

VįiąjSm tįęąą, kad l^jpęt 
tų revoliuciją dirigavo tie pa
tys vadai ir kad ji turėjo tuos 
pačius siekimus. Toje revQlįųT

rekordų nėa?ą) palikę. Visos bent 
kiek stambesnės kairiosios po
litinės partijos Rusijoje tuo
met stojo ąž( demokratinę res
publiką. . ,q [ ;
, •; Toks buvę.1 tuomet.ir bolševi
kų nusistątymas‘

Bolševikai, beje, tuomet dar 
nebuvo atskjra partija, o tik 
buvo Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos dalis. Nors 
jie vadino ...save “dauguma” 
(nuo to pareiną ir jų vardas 
^bolševikai”| bet jie buyo daug 
silpnesnėA ^ovė už ‘^menševi- 
kus”.

šiandie garsus visame pasau
lyje “sovietai” buvo suorgani
zuoti 1905 m.‘ ne bolševikų, bet 
menševikų. Bolševikai sovietus 
(darbininkų atstovų tarybas) 
boikotavo. : v

Iš antrosios revoliucijos va
dų pasižymėjo 1905 metais tik
tai Trockis, bet tuomet jisai 
buvo ne bolševikas. Jisai buvo 
labai aštrus Lenino ir jo vien
minčių priešas.

Taj tiek apie faktus. , Dabar 
apie “Darb,” rašytojo logiką. 
Jisai mano, kad į eigų 1905 me- 
įų revoliucija butų laimėjusi, 
tai Rusijoje butų užviešpatavęs 
bolševizmąs,: Iš to išeina, kad 
Rusi j ąi nebuvo kitokios išeities, 
kaip tįk “sam°derŽFWije” 
arba holš^Yijonas! Tąį, žinoma, 
yra absųrJas.

^Tarpe cariškos autokratijos 
įr bolševikiškos diktatūros yra 
daug įvairių1 valstybes sistemų, 
įš kurių Rusijos žmonės butų 
galėję ~ bent’ vieną pasirinkti, 
jeigu jie butų turėję progos 
spręsti. Tos 'progos jie negavo 
dėl to, kad rpVbliucija tapo nu
slopinta. O ji. buvo nuslopinta 
dėl to, kad buržuazija puolė 
carui i glėbi?— kuomęt Rusi
jos ūkininkų , masės paliko pa
gyvės. Vieni darbininkai nega
lėjo atsilaikyti prįaš armiją, 
kuri tuomet dar buvo carui iš
tikima. •

Carizmas jau buvo sutręšę? 
|905 m., ir kai jįsai išlįko po 
tos nepavykusios revoliucijos, 
jisai puvo toliaus vis labiaus. 
Tuo tarpu nauja jėga, kuri bu
tų galėjusi perimti Valdžią, ne
ilsi vystė, nes cariškas despo- 
'įizmas viską ; slopino. TųdėJ,' 
kai atėjo pąsąubp karo kata-’

mo, pateko į pilietinio karo ir 
anarchijos verpetą. Iš tos anar
chijos iškilo nauja ' militaripe 
valdžia — bolševizmas.

“Darb.,”;z rašytojas įsivaizduo
ja, ;kąd/;U^,o& atsitiko .Rusk 
joje rezultate ilgų metų kontr- 
revoliucijos (po nepavykusio 
1905 metų judėjimo), ir pasau
lio karo, butų vistiek įvykę, 
kad ir tų dalykų nebūtų buvę.

Apie Rusiją jisai žino tiktai 
tiek, kad pirma tenai buvo ca
ras, o dabar yra bolševikai. Iš 
šitos jo ignorąpcijcs išplaukia 
jo nesveikos fantazijos apie Rur 
sijos revoliuciją.

\ ■, A" ■ , ; ■ •
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kvėpavimas, kiek nuramino 
Sergejų Petrovičių. Jis priėjo 
visai prie lovos. Apgraibomis 
užtiko ‘staliuką ir prisiartino 
prie jo. '

Staiga drebančios rankos 
neatsargiu judesiu jis apvertė 
ant staliuko kažkokią pusliu- 
kę. Po to su didžiausiu žvan
gėjimu nuo stalo nukrito ant 
įrindų šaukštas. Teta truputį 
pajudino galvą ir kažką neaiš
kiai - sumykė. > .,:■• t.'“-'-

; • Sergejus Petrovičius tiesiog 
vietoje užmirė ir stengėsi kva
pą sulaikyti.

Gretimame kambaryje stai
ga pasigirdo kažkieno žings
niai. Kažkas ėjo koridorium 
neramiais, smulkiais žings
niais.

Sergejus Petrovičius pradėjo 
po kambarį bėginėti. Jis pri
bėgo prie lango. Paskui pasu
ko atgal. Staiga jis atidarė

uždarytų durų, atsitūpė, be
veik sudribo ties pakopa. Jo 
širdis plakė baisiai. Truko oro. 
Išsižiojęs Sergejus Petrovičius 
sėdėjo ant pakopos ir su di
džiausia baime klausėsi, kas 
dedasi žemai,

Kažkokie žmonės įbėgo į bu
tą, kažkas baisiai spiegterėjo. 
O kažkas verkdamas kriuksė
jo.

Staiga apie dešimt žmonių 
vienas paskui kitą išbėgo iŠ 
buto ir pakopomis nubėgo že
myn.

Palaukęs keletą minučių, o 
gal būt ir visą pusvalandį, Ser
gejus Petrovičius pradėjo ejti 
pakopomis. Jis lėtai, beveik 
susimąstęs, sudėjęs rankas už
pakalyje, su ledinuotu šaltumu 
ir ramumu perėjo kiemą. Nė 
gyvos dvasios ten nesutiko. 
Pagaliau, jis atsidūrė gatvėje.

Gatvėje, prie vartų, grudė- 
31 žmonės.

— Na, kaip? — paklausė 
Sergejaus Petrovičiaus. — Su
gavo?

Sergejus Petrovičius kažką 
sumurmėjo ir lėtais žings
niais, truputį svirduliuodamas, 
nutraukė link savo namų.

Jis,, lyg koks šešėlis, įsiga
vo į savo kambarį. Paskui įėjo
į virtuvę ir pažiurėjo į šeimi
ninkės budintoją.

Jau buvo ketvirtainis devin
tos.

Sergejus Petrovičius nusi
šypsojo ir, nusivilkęs švarką 
bei kelnes, ilgai dar vaikštinė
jo po kambarį vienais tik apa
tiniais. Jis vis stengėsi susi
vokti, kup buvo septintą 
valandą vakaro. Ir nieku gy- 
Vu negalėjo to prisiminti;

! Statini krahjas’\tuktelejo jam 
į galvą. Jis įsivaizdavo sau su
mišusią merginos veidą. Mer
ginos, kuri jo laukia valandą 
ar gal daugiau.

Paskui, vė! nusišypsojęs, 
Sergejus Petrovičius atsigulė 
į lovą. Jis miegojo neramiai, 
dažnai mykė sapne, vartėsi ir 
vis taisė priegalvę.

6
«

Sergejus Petrovičius išbudo
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EDITH > M AX WELĮ,

duris ir išbėgo j tamsų kori
dorių. Bėgdamas jis taip smar
kiai užgavo jaunesniąją Belou- 
sovą, kad toji pargriuvo ant 
žemės. Jis peršoko per ją ir 
nubėgo toliau.

Baisiai suriko senukė ir jos 
riksmas praskambėjo visame 
name.“. '

Sergejus Petrovičius įbėgo į 
virtuvę, užgesino šviesą ir nu
bėgo į aikštę.

Jo pirma mintis buvo šok
ti žemėn, bet kaip tik tuo me
tu žemai pasigirdo žingsniai. 
Baisus senukės šauksmas, kaip 
sakoma, pastatė ant kojų vi
sus įnamius, o taip pat ir pra
eivius.

Dabar pakopomis bėgo 
Rokie žmonės. r

Sergejus šokinėjo aikštėje, 
o paskui, kaip ir^pirmą kartą, 
šoko įbėgti prie pakopų, kurios 
vedė’į pakraigę. Ir ten, prie

anksti. Buvo dar septinta va
landa ryto.

Jis sėdėjo lovoje vienais apa
tiniais ir susimąstęs tempė ant 
kojos batuką.

Tuo metu pasibeldė f duris 
ir į kambarį įėjo jaunesnioji 
senukė Beloųsova.

Sergejus Petrovičius baisiai 
išblyško ir atsistojo. Jis visas 
drebėjo, o jo dantys be palio
vos kaleno. Senukė ėmė mo
suoti rankomis pareikšdama, 
kad nėra ko jam sarmatytis 
savo išvaizdos. Juk jis tinkąs 
jai palikuoniu būti, be to, sa
vo gyvenime jai tekę daug vi
sokių vyrų matyti įvairiuose 
apatiniuose.

Senukė atsisėdo, liūdnai nu
sišnypštė į skarelę ir iškilmin
gai pareiškė, kad šį rytą mi
rusi jo teta, Natalija Ivanov
us Tupicina. <

(Bus daugiau)

Po Eilutę Kasdien 1
' (Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui ąudąryąit

gražų eilių rinkini).

Wise, Virginia valstijas 
gyventoja, kuri bus teisia
ma už tėvo nužudymą. Ji 
jau buvo nuteista amži
nam kalėjimui, bet laimė
jo naują bylos svarstymą. 
. ■ ACMB PHOTO
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^iykįtę savo apielinkės 

krautuvėse

Dubysa.
Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
išpintos žemčiūgų vainikais margai!
Šąlis, kur užaugau! Kur mintys man visos 

graudingos, kaip musų vargai!
Banguoja Dubysa blaivai vilnimis, 
o beržas-našlaitis,.' nuleidęs šakas, 
kad Švinta rytai ir išblykSta naktis, 

' jai beria sidabro rasas.
Ne rasos—tai graudžios jam ašaroj fryr?. 
Bet veltui šakas garbiniais' apdąbtns: 
Dubysa jau myli,., bet tolimą vyrą— 

vien Nemunas ją apkabins.
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Iš Montreal 
Padangės 

prieš išnaudotojus ir fašizmą.
Draugijai visai neblogai se

kasi, nors vietos komunistai 
ir stengiasi ją visąis budais 
diskredituoti ir šmeižti.

Lietuvių Darbininkų Drau
gija palaiko artimui ryšius su 
Vytauto klubu, kurio nariai 
yra tikrai pažangus žmonės. 
Draugija savo susirinkime nu
tarė Iš Jungtinių Valstijų pa
kviesti kalbėtoją. Aš likau jpa- 
reiguotas kalbėtoją pakviesti.

Apie Dr. Grigaitį, “Naujie
nų” redaktorių, daug buvau 
girdėjęs ir skaitęs laikraščiuo
se. Girdėjau, kad tai vienas 
gabiausių kalbėtojų. Todėl ir 
nutariau į jį kreiptis, kad at
važiuotų pas mus kalbėti.

Netrukus gavau atsakymą, 
kad sutinka atvažiuoti apie 
gruodžio 13 d. Tuoj su laišku 
nutraukiau pas K. Jurkevičių, 
Vytauto klubo pirmininką. Jis 
pasirodė labai palankus prakal
boms. Pasitarėme ir nuspren
dėme prakalbas rengti gruod
žio 12 ir 13 vakarais.

— P. Petronis.

KARALIAUS 
priruoštą kelionei, kaip tik jo gipsas su 
ko paskutinės žinios vĮs dar pasiryžęs ir vesti 
pasirinkti arba vieną ąrba kitą išeitį. Sų šiuo 
kuri dabar pasislėpusi Francijoje. į i

į.i.i, J. ■' >' Ul.i: .'..'n Jii>
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VIII PRIVATIŠKAS LĖKTUVAS, kurį karalius laiko 
ginčas su minįsterįais bus likviduotas. Kąrąjips, s«-

lėktuvu

NESILIAUJA PLAKĘ 
UŽ "PONAS”

E DARBO LAUKO
jmm j i 1 y w " w

Labai dažnai atsitinka nu
girsti pavadinimas “ponas”, 
dėl kurio tenka dažnai nuken
tėti. Prisieina nugirsti pava
dinimas “drauge”, dėl kurio 
irgi pasimato nepasitenkini
mas. Pavadini “Mr.”, — irgi 
gauni už suangliškėjimą. Iš
eina, kad nėra tinkamo pava
dinimo lietuvių kalboje. Suau
gusiems, kreipiantis į asmenį 
gal kiek lengviau, — šiek 
nujauti, kaip žmogus nori 
ti pavadintas, bet musų 
gantiems bloga.

Pavadins ponu, tuoj lieka 
perspėtas, kad nesąs ponas. 
Dėde vadinti, jeigu negiminai- 
tip, netinka. Draugų irgi, ne
išpuola;. angliškai maišyti ne
patogu, nedera.

Todėl iš tikrųjų 
surasti
pavadinimas, kurio 
tų ir dėl kurio nesusilauktų 
nemalonumų maži ar suaugę, 
Gal kam nors yra žinomi tin
kami pavadinimai, — tai bu
tų malonu išgirsti. Lauksiu.

tiek 
bu- 
au-

tinkamas
reikalingą 

lietuviškas 
nesibaidy-

JUOKAI
Doleris už vieną Shau) mintį'.

Vienas žinomas New Yorko 
knygų leidėjas paprašė per 
vieną priėmimą pasodinti jį 
šalia Bernardo Shaw- Garsus 
rašytojas kažin kodėl savo 
kaimynu buvo nepatenkintas 
ir, nenorėdamas atsakinėti į 
jo įkyrius klausimus, dėjosi 
esąs labai susimąstęs.

Po kiek laiko amerikietis 
nebeišturėjo ir sušuko:

—Pagaliau, pone Shaw, aš 
su mielu noru duočiau dolerį, 
kad tik galėčiau sužinoti apie 
ką tamsta galvoji.

—Dolerį? Tai neverta do
lerio, — atsakė šaltai Shaw.

—Ar gi tai galį būtį? Tai 
apie ką gi tamsta galvoji?

—Apie tamstą...

Du dalykai pasireiškę Ame- 
rikes Darbo Federacijos kon
vencijoj mieste Tampa, Flori
doj, tenka pabrėžti. Vienas jų 
tai konvencijos atsisakymas už- 
girti Amerikos Darbo Partijos 
organizavimą. Federacija pa
reiškė, kad ir ateity politikoj 
ji “remsianti draugus ir baų- 
sianti priešus”. •

Antrasis d^kas atrodo skau
desnis, unijįstų akimis žiūrint, 
Kadangi Amalgamated Clothing 
Workers of America — vyrjš- 
kų drabužių siuvėjų unija — 
prisidėjo prie Komiteto- Indust
rinei Organizacijai (John Le
vis vadovaujamo), tai Federa
cijos konvencija nutarė boiko
tuoti tos unijos narių siuvamus 
drabužius, šis tarimas reiškia 
griebimąsi vieno’ skaudžiausių 
ginklų, kokius unijos turi kovai 
su priešais. Vietoj vienybės, 
reiškia, paskelbta unijų kova.

Šio boikoto paskelbime gali
ma nužiūrėti ir komiška pusė. 
Dalykas toks, kad kriaučįąi 
amalgameitai siuva 85 nuošim
čių visut parduodamų krautuvė
se drabužių. Geresnių gi arba 
brangesnių drabužių, kokiais 
pavyzdžiui pasirėdo delegatai 
važiuoją į Amerikos Darbo Fe
deracijos konvenciją, jie siuya 
net 100 nuošimčių. Taigi atro
do, kad į sekančią Federacijos 
konvenciją, delegatai turės va
žiuoti pasirėdę overolėmis, ba 
jie užgyrę tą uniją, kuri siuya 
praktiškai tik overoles.

& &
Gi Šiaip plačiajame darbo lau

ke, tai tokie įvykiai —
CHICĄG0. — Jungtinių Val

stijų taikytojų Harry E. Sheck 
r Michael E. Sherman pastan

gomis sulaikytas dalies stok- 
jardų darbininkų streikas, 
Stock Handlers unijos nariams 
pakelta minimum algą iki 
centų valandai. Pirmiau 
gaudavo minimum algos 
centų valandai.

šaly 29 dienraščius įvairiuose 
miestuose ir daro milžiniškos 
įtakos į visuomenės opiniją, ku
rio asmeniškas turtas siekia 250 
milionų dolerių ir kurs yra vie
nas griežčiausių organizuotų 
darbininkų priešų.

Visgi darbininkai laimėjo 
streiką. Ęichard Seller, laikraš
tininkų gildijos Seattle skyriaus 
prezidentas pareiškė, kad 
Hearst pripažinęs jų organiza
ciją, sutikus 40 valandų darbo 
savaitei ir pakėlimui daugumos 
darbininkų algų nuo (tarp $2.50 
ir $7-50 savaimei,

H: <
SOUTH BEND, Ind. — Vie

tos automobilių dirbtuvės Ben- 
dix* darbininkai laimėjo įdomų 

streiką. Kai kilo ginčai darbi
ninkų su samdytojais, tai kom
panija pareiškė, kad ji užda
ranti dirbtuves. Ne yisi tačiau 
darbininkai apleido' darbo vie
tas. i;i00 jų pasiliko prie vars
totų. Šešias dienas jie išbuvo 
dirbtuvėse koliai kompanija pa
reiškė, kad sutinka pripažinti 
jų uniją ir taikytis su jų orga
nizacija dėl kitų reikalavimų.

tas. K.ąrąjips, ąa» 
ienę ir pasilikti sostę, o ųe 
jis skris pas Simpsonmnę, 

acmp FS9T9
' ■' : ‘ ; I

.....

minimum algas yra atatįnkąs 
valstijos konstitucijai, .

- ' /M ;?■

ĘARL, Arfcansas.. Šio mie
sto maršalą teismas nubaudė 
sumokėti $3,500. Maršalas, pa
varde Paul De Preacher, buvo 
mėgėjas tokios praktikos: jis 
areštuodavo niekuo nenusikal
tusius negrus ir padėdavo juos 
savo medvilnes pjąntąęijpj dirb
ti veltųk<;

PITTSBURGH, Pa. — Philip 
Murray, plieno darbininkams 
organizuoti Pittsburgho apie- 
linkėj komiteto pirminipk^, 
praneša, kad į unijos eiles k^fe- 
dien įsirašę apįe 2,000 darbi* 
ninku; Chičagoj Ir jos ąpįąJm- 
kėj jvairios tautinės orgapitą- 
.cijoS stojo pagįiboii organizuo
ti pljeno darbibįhkUšf 
towne, Ohio valstijoj, kompani
jų unįj ų lizduose rėiakiasi su
kilimo ženklai prieš tas upijas. 
Washingtone darbo sekretorius 

, p-lė Perkins pafėiške, kad kom
panijų unijos nethri iteteės da
ryti kontraktus su samdytojais, 
ba jos yra pačių samdytojų pa
daras.. 1 y- < J ,

WASHINGTON, D. C.—Jung
tinių Valstijų miestų merų kon
ferencija, įvykusi Washingtone, 
atsišaukė į Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentą Wm. 
Greeųą ir j Komiteto Industri
nei Prganizącijai vadą John 
Lewįsą ragindama juos išlyginti 
kivirčus savo eilėse.

Kai ateina įkyrus žiranlas.

—Ar tamsta vienas pas ma
ne atėjai?

—Vienas. Kodėl kiaušį?
—Nelaimė viena niekad 

vaikšto.

Teatre parteryje sėdi 
draugai.

-—Artistes suknelė kasdieną 
vis trumpesnė...

—Kažin, kiek dienų dar ji 
gastroliuos. v

ne

du

Mažąjį Petruką, susipykusi 
su tarnaite, motina sutaiko.

Motina: “Dabar tu turi pa
bučiuoti Antosę.”

Vaikas: “O jei ji man kirs 
j veidą kaip tėtei?**

50 
Ji® 
40

NEW YORK, N. Y. — Sena
torius Wagner Šiomis dienomis 
pareiškė, kad šalies ^kongreso, 
a teinančio  j sesijoj' bus, dedamos 
ypatingos pastangos išleisti įs
tatymus, kurie suteiktų bied- 
nuomenei moderniškeąnių namų 
pigiomis butų rendomis* Paska
tinimui statybos tokių namų 
įvairiuose miestuose ir valsti
jose jis proponuoja įstatymus 
sų valduos finansine parama 
statytojams iki 30 nuošimčių 
ir garantija apsaugos nuo nuo
stolių iki 20 nuošimčių inves
tuojantiems kapitalą į tokių 
namų statymą.

WASHĮNGTQN, D. ę.-^Nuo 
to laiko, kai vyriausias šalies 
teismas panaikino NRA, vis di
desnis skaičius jaunuolių, t- y. 
vaikų, samdoma pramonėj. 
Jungtinių Valstijų Darbo De
partamento surinktos 98 mies
tuose ir dešimty valstijų skait
linės rodo, kad 1935 metate per 
pirmuosius penkius mėnesius 
kąlbaptose valstijose di^bo pra
monėj 3,500 vaikų amžiuj tarp 
14 ir 15 metų. O šiemet per 
pirmuosius penktus mėnesius 
šiose vietose v to amžiaus vaikų 
jau buvo samdoma 8.400.

STATYBOS darbininkų algos 
žynjiai pakilusios šįemet įvai
riuose šalies miestuose, palygi
nus jas su |935 metų algomis. 
Taip pranešą E. M, Craig, Biiįl- 
ding Assocįation of Chicago 
sekretorius. Jis nužiūri tolesnį 
statybos darbininkų ąlgų kįlįr 
mą 1937 metais.

G»dniOlvių 
karalyste

Prieš dvidOtį penkius 
š|mtm#ėihe WWgP provinci
ją yądiriosį Lp karalyste, Toje 
senoje; gadynėje, kurią klosto 
heaiškipę praeities miglos, mo
kyti kiniečiai dUeJip užsidegi
mu stebėdavo dangaus reiškt- 
niusr Ji? turlju nors paprastus 
agronomijos įraUkii/s, bet ta- 
bulus Ir dailini Kini
ją tuomet gyvm Wn kuitu- 
rps čydšjimPrieš 

m, jų vtenomepinė san- 
tv»rk» buvo už
musiSkę ir tw menas
paliko aemiriHpmue paminklus,1 m0^ 0 j0 Vjr§ungje sužaliuoja 
kuriuos debar galima matyti.kitas didžiulių lapų vainikas. 
jvairiųoMi Europos ir Amen- Tos pAln)fe VRisiai

ŠTAI KOKIŲ . MEDŽIŲ Ir nors diliausia 
ESAMA PASAULYJE kaitra-?š i® n* 

_ ____ _ .yąndens lašai. Pagal to mfc

Rytų Afrikos salose auga la
bai keistos rpšies palmes, ku
rių augimas laikomas lėčiąte- 
siu pasaulyje. Tos palmes, grū
das, pasėtas į žemė, tik per me
tus išleidžia diegų. Diegui iš
lindus iš žemės, -jo augimas 
sustoja, lyg apmiršta, ir to- 
ktdje padėtyje išbūva apie 40 
metų. Po to pasirodo pirmie
ji lapai, kurie auga tiesiai iš 
žemės. Medžio kamienas auga 
atskirai, lapų vainiko vidury
je. Per 10-15 metų kamienas 
išauga ligi 40 metrų aukštu-

Iros mn«Hwo^
Lu k^aly^čj# giml didysis 

filosofe Jo dėka
Kinija tapp mekriinčių ir minr 
tytojų tėvynė, "Nuo 2,500 metų 
Šantungo provinciją yra švenr 
tamięsūą vteų kiniečių, kurie 
paš^iižįa savo gyvenimą iš- 
minties tarnybai.- Čia plaukia 
bųrjąis prptp maldininkai, par 
gerbti dviejų didžiųjų gudra^

Mencir

džio “pranašavimus” čiabu
viai tiksliai atspėja, kada rei- 

Jaukti lietingo oro.
Be to, medžio ašaras jie lai

ka vaistais nuo daugelio ligų.
Javos saloje auga medžiai 

Upa, kurie duoda didelius mė
singus vaisius su skaniomis 
sėklomis. Vaisius ir sėklas no
riai lesa paukščiai ir ėda gy
vuliai, nes jie visi nekenksmin
gi. Bet medžio sula yra di
džiausi nuodai, kuriais čiabu
viai užnuodija savo vylyčių 
Smaigalius. Jei tie nuodai pa
tenka į kraują, žmogus mirš
ta per keletą m buičių, nes nuo
dai paraližuoja širdį.

vidurinėje 
šaudantis”

išnoksta 
tik per 7-8 metus.

Ąntilų salose, 
Amęrikoje auga
medis. Jis išąųga ligi 35 me
trų ąukščip įr jo kamienas 
turi ligi 3 metrų storumo. Jo

tBossesWon 
Hire Peopie with 
Halitosis (PREATH)

h#H jota 
keep their fcreatt agreeable ;

Gražus BudHko rądio progra
mas praeitu J,sekmadienį; iš sto
ties WCFL girdėjosi Ubai aiš
kiai. Solo dainavo baritonas 
Stasys Rimkps, pritariant ?mųi- 
kui ir vargonams. Makalai irgi 
buvo, nepaprąstį; Budrikp rądio 
valandos įtešižymi ori|iųalųmu 
ir turtingumU Bųtų prievolė 
jas palaikytj, ; icpo^ėrdot'i su 
Budrike krautuvėmis perkant 
jose įvairūs;; gyvenimo ręikme- 
nes. '-.'.u'
.. Budinkite leidžia ir kitas ra- 
dio valandas -r- ketvirtadieniais 
iš stoties WHFC nuo 7 iki 8

f "i . 1 • 4

yaj. vąk„ q pirmadieniais ir 
penktadieinąis ; 2;8i) vai; iš sto
ties ' ’ų

gerbti dviejų didžiųjų 
galvių, Konfucijaus ir 
jaus atminti-

Šantuhgo provincijos 
tojai laikbsi labai senų 
čįų, kaip niekui* kitur 
lyje. Ji, žinomą, iš to 
turistinės reklamos. Dėt pro 
tingas keliauninkas 
lės sustojęs Tsinąne, 
$antungo sostinėje, 
amatįnįnkų mieste.

Geltonoji Upė teka 
šimtį kilometrų pųo Tsinano, 
Jos vandenys dažnai prasiver- 

i|žia krantais ir pridaro daugy
bę nuostolių, šią upę kiniečiai 
ne bei pagrindo vadino “di 
džiuoju Kinijos rupesniu”., 

šantungo baudžiamasis k0? 
deksas mtims > atrodo labai 
žiaurus; bet filosofų tėvynė 
jo jr nemano paįęėteti. Imą dvi j 
lentas, kiekvienoje išpjauna pp 
.pusmėnulį ir jąs suneria ant 
įąusi)<ąįWiQ WP W
laimingięjr vąftščioja gatvėmis 
įpo tns, po dil. k^kti Jie gaji 

1 a'tšjš^šti, bet . jbkiį bud u pę 
ątsiguBi, neą lentos tučtuojau 
juos pašmąp£tų. Lentose 
smulkiai 7 aprašytą pamerkto
jo kaitės rF^. Stambus nusi
kaltėliai pakabinami bę mai
sto ir vandens geležiniuose 
nąrvupąę, ' Miesto • gy vento j ai 
grūdasi aplink ir juos visąip 
ięplioją. Tam tikru laiku sar
gas išima narvo dugną ir nu
sikaltėlis už pakąstų pakimba 
'ore, p jo kojas įmerkia į karš
tą vandenį

Kaip matome, filosofų kara
lystėnegalima pavadinti gai- 
leštingumo šaiįmL ‘ , f f__ - __ • \

Deginkite 
METEOR PEČIŲ 

ALIEJŲ
, Ekonomiška 

\ Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų (talpa
Visų žymiųjų alįejinių pečių

LAFAYETTE 8060

gyven- 
papro- 
pasaur 
nedaro

nesjgai- 
senpjoj 

smulkių

per de-

yąisiąf panašus į didelius arbu- .
žus, kurių viduje yra puo- “eople who get and 
dingas skystimas ir labai kie
tos sėklos. Kai vaisiai prinoks
ta, sėklos pradedą taip smar
kiai sprogipėti, kad atrodo, 
jog kas šaudo.iš kulkosvaidžių, 
Tuo metu žmogui ar gyvuliui 
labai pavojinga prisiartinti 
prie tokių medžių. Nes vai
siams sprogstant, jų skevej-, 
droš gali skaudžiai sužeisti ne
atsargų smalsublį.

Pietų Rodezijoje auga me
džiai vadinami oro pranašais. 
3-4 dienas prieš lietų, to me
džio lapai pradeda smarkia ra

halitosis (uni 
worst gi tąul

manymororcrtUarlythantLeytLi k.Fermeri- - 

u®th fu/4 Į>oor apMIen aUą M**®.

ivery mornlng and eyerv njght. *
rSJttfrine iuJte fw aentetfon. a maįar cauaa - 

-••• jot Ogfpd 9theif.

Oon’t offend others • ChecF 
halitosis with '.ISTERINE J

American 
Lady

VAIKAMS
• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausi pasi
rinkimą geriausių Čeverykų. Tuo
jau pįrkdadii sutaupysite pinigų, 
Šventėms* dėvėkit naujus Čęver '

UNIVERSAL
, ZALECKIS IK 
MARTIN, Savininkai

SHOE STORE
3337 So. Hulsted Street

■llliUUL'l'UIVg

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

WASHINQTW, P,
National Ihdu^rjąJ Ęoard UP- 
skąįčįųoja, kad dabartiniu laiku 
Jungtinėse Valstijose esama be
darbių 8,975,000, kuomet 1933 
metais bedarbių buvo 15,939,- 
000. -

OHIO valstijos vyriausias 
teismas išnešė spendimą? kad 

____ ________  įstatymas nusakąs kai kuriuose 
kuotFpriėiį žmogų, kure" leidžia moterims ir vaikams

- SEATTLE,Wash. — Kokius 
tris mėnesius streikavo Hears- 
to dienraščio “Seattle Post- 
Intelligencer” redakcijos 4ąrbį{ 
ninkai. Ne juokas buvo strei-

, ,      ■> .A   

į - ? i
Kiekvienas Old Golds ei* 

garėtų pakelis suvyniotas į 
dvigubą cellopftane — dv|, 
eiles įeTophanė — nepon1 
merkiamą—aukščiausios

|WPIEN ptW®d | w j
Z iki ^aLpP- g
fi ; , AMKINO PERSTATO 
j “SON 0F M0N60LIA” 
B Ąrmą .Spvjątų filmą pagaminą w VtęiinMs
■ Artistais?; ?“Vienįhi^ijr^pkra^sr^r' ¥r Jimes.E Raudonojoj .atvirs, s
a Aikštėj, sukakties įr žavinti” —N./Y. POST. J

Tęsis hifo pietų iki

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
. MES NOMlEBUaMMB IR U^KĄBĮIUMB

parodo pro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame- I 
rikoj varto j a m u s. I 
Tok j termometrą I 
jus niekur negalite I 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa- J 
gal NAUJIENŲ už- 1 
sakymą. Bet jus jį I 
galite gauti |

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit "Naujie
nas* ant metų k 
prisiėsit
Chicagoje ...... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
gintą kainą.... $5.00 !

z. ’ 1 ,

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJ
1739 South I

CHICA
r/kVr--..'-..'-Z> • U į... ‘___ ._ V; y - ' .

slAUHBNOS 
ims*

’<W*P

d



NAUJIENOJ Chicago, tX Trečiadienis, gruod. 9, 1936

Melrose Park, III JUOKAINusistatęs Prieš Karaliaus-Simpsonienės Vestuves

SLA 125 kp. susirinkimas Restorane,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Garsinkitės “N-noseValdyba

PIANO AKORDIONAI

Melrose Park, III
iai

Yards 24704815 So. Ashland Avė

URIAH KATZENELENBOGENO

DAINA
Graži Kalėdų Dovana

Amerikoje augusiam jaunimui

KAINA $2.00
Knyga parašyta angliškai. Galite gauti

Vienas iš Dalyvių

Betkas

Todėl, visus > kviečiame 58.00

MEHIVOS

Chicagoje .....................
Kitur Su v. Valstijose ir 
Kanadoje ............

Ačiū p. Beliajui ir visai gru
pei už išpildymą tokio puikaus 
programa A. Kondratas.

galvoje
ar dar dau-

LIETUVIŲ IR LATVIŲ LIAUDIES 
DAINŲ ANTOLOGIJA

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
įastangų nepaisoma* saugo- 
ant neįkainuojamų Old 
5olds Cigaretų labiau-su- 
švelnintų šviežumų.

Iš “Lietuvos žinių’’ pašalin
tas ilgameti s.bendradarbis Ja
nuškevičius. \

Januškevičius yra buvęs ru- 
Jis visų

jami
būti dabar idėjiniai skirtumai, 
arba kas dabar naujo dienraš
tyje galima įvesti Ir vis dėl 
to, nepaisant į Visus varžtiis, 
tos neva opozicines spaudos 
tiražas kyla. t ?

Tu sąskaitą sumokėjai 
Ne. O tu?
-Aš irgi nemokėjau. 
Tai ko mes laukiame?

..—.........„.dienos šiuo adresu

Socialia draudimas
Lietuvoje

—Tamsta prašai mano duk
ters rankos? Apsirikai, ba
landėli. Savo dukters aš už 
tamstos jokiu bildu neleisiu.

Mėginimas padarytas ir jis 
davė visai nelauktą afektų!

Kaip kas jau dabar labai 
bailingai kalba. Girdi, teatro 
drbininkų visai nebuvo gali
ma pažinti, šitaip jie rimtai 
laikėsi ir šitaip jautriai rea
gavo į vaidinimų. Tai jMi 
turima reikalų ne su bet kuo, 
bet su visai rimta publika. Ir 
su tokia rimta, kuri kaip tik 
kėlė artistams tiesiog ovaci
jas, kuomet bent kame nors 

laisvesnės minties 
Esu turima rei-

Pasibaigus susirinkimui buvo 
manyta nusitraukti paveikslas, 
bet nežinau dėl kokių priežas
čių tai nepadaryta. Gal būt, 
kads oras buvo prastas, kai ku
rie jautėsi ne užtektinai pasi
puošę — gal ir buvo tame prie
žastis. Dėde Vaitekūnas pakvie
tė prie užkandžių, na ir prasi
dėjo vaišės, Visi smagiai pasi
kalbėjo, ir nepajutom kaip lai
kas atėjo skirstytis namo.

Beveik visoje Europoje 
dalinis draudimas 
giliai šaknis įleidęs 
riose valstybėse veikia visų 
rūšių darbo žmonių socialinis 
draudimas, būtent, nuo ligų, 
nelaimingų atsitikimų, nuo se- 

kaip kur kraičio ir 
Lietuvoje žymiai 
kitur, buvo įves- 
draUdimas, kuris 
subiurokratintas

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

| Chicago, Illinais.
Aš Čia prisiunčiu $.......... už Naujienų prenumeratų

visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo..__ .........______

Gruodžio 13 d., tai yra sek
madienį, 10 vai. ryte G. Ber
noto svetainėj, prie <15-tos Av. 
ir Lake gatvių, įvyks SLA. 125 
kuopos priėšmetinis susirinki
mas. Bus renkama kuopos val
dyba 1937 metams ir yra daug 
kitokių svarbių -reikalų aptar
ti. Todėl būtinai visi kuopos 
nariai turi dalyvauti susirinki
me. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoj. Ypa
tingai pageidaujami jaunuo
liai ir jaunuolės.

GERIAUSIA
DOVANA

ANGLIJOS PREMJERAS STANLEY 1}ALDWIN LIPA Iš AUTOMOBILIO ei
damas parlamento sesijon, kur jis tęsė kovą prieš planuojamas Karaliaus Edvardo 
VHI-Simpsonienės vestuves. Žinovai tvirtina, kad Simpsohienė yra tik priekabė 
Anglijos konservatyvams diskredituoti arba nuversti karalių, kuris esąs ,per daug 
demokratiškas. Baldwin -atstovauja konservatyvų spėkas. Konfliktas ir ginčai tarp 
karaliaus ir Bąldwino buk ėję jau per kelis metus. Acme Radiophoto

(šis paveikslas ir kiti “Acme Radiophoto” paveikslai persiųsti, iš Anglijos į 
NeW Yorką per radio, o iš New Yorko Chicagon—telefono vielomis).

Margas Lietuvos 
Gyvenimas

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted Street Chicago, UI

Čia įsikūrė Chicagos Lietu
vių Draugijos skyrius. Praeito* 
šeštadienio vakare, gruodžio 5 
d., atsibuvo iškilmingos įkurtu
vės. Fotografo A. Kruszinio 
studija buvo pilna žmonių. Dė
dė Vaitekūnas, kaip koks gene
rolas naują armiją susiorgani
zavęs, jautėsi patenkintas atli
kęs sunkų darbą. Iš Chicagos 
svečių dalyvavo Dr. Montvidas 
ir inžinierius Augustinavičius. 
Dr. Montvidas atidarė susirin
kimą, pasakė atitinkamą kalbą, 
plačiai apibudindamas Chicagos 
Lietuvių Draugijos svarbą ir 
kodėl lietuviai turi prie jos ra
šytis. Jam pabaigus kalbėti, ta
po išrinkta valdyba ir, užtvir
tinta. Valdybą yra išrinkta iš 
gabių ir energingų žmonių. Į 
valdybą įėjo P. Puodžiūnas, 
pirmininku, A. Kruszinis, fi
nansų sekr., pirm, pagelbinin- 
ku A. Kavaliauskas, iždo glo
bėjais Al. Bertulis ir J. Pilipa
vičius, užrašų raštininku P. 
Butas. Užbaigai inžinieriiis Au
gustinavičius pasakė gražią 
kalbą, kuri visiems labai pati-

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios“ 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius sur už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumerata 
skaityti tik tiek, kiek mums apseina 
ekspedicija 
išrašyti populiarų demokratiškos pa 
kraipos dienraštį

Januškevičius buvo aršus 
klerikalų priešas ir spaudoje 
smagiai jUos vanodavo. Daug 
kaip kas nustebo, dėlko da
bar tasąi vienas “Lietuvos Ži
nių” senesnių bendradarbių 
turėjo pasitraukti. Bet ta pa
sitraukimo priežastis, — tai ne 
politinio ar idėjinio pobūdžio, 
bet daugiau asmeninio. Juk 
savo turiniu Lietuvoje dabar 
veik visi laikraščiai vienodi. 
Visi vienos rankosį cenzurup- 

taigi koki čia gali

Kaune gautomis žiniomis, sų durnos atstovas 
Maskvoje yra suimta Kauno laiką kartu dirbo su liaudiniu

$5.00
IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Kuris metams tekaštuoja dk 0 dole
riai, pusei rpetų 3 doleriai.

Jef vienai šeimai per brangu — 
sušidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos žinios" 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių

Kas atsiųs savo adresą p- gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui. \ 
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau- 

' nas, Gedimino 38. Lithuania.1

SLA 109 kuopos 
parengimas

—Ačiū Dievui. Nuo jūsų 
žodžių priklausė visas mano 
likimas.

Vardas
Adresas

n atvės, 
taip toliau, 
vėliau, negu 
tas nuo ligų 
dabar labai 
ir darbo žmonių tarpe neturi 
gero vardo. Ir štai dabar jau 
įvedama draudimas nuo ne
laimingų atsitikimų.

Bet ir ši įstaiga sudaroma 
visai biurokratiniais pagrin
dais. čia valdomieji organai 
nerenkami, bet paskirti.

Žinoma, < 
domus organus paskirti tokie j Maskvoje yrą ir <” 
asmens, kurie visais atvejais Lietuvos piliečių suimtų, 
yra patikimi dabartiniam Vy- 
siausybės kursui. Kritiška 
mintis ir < 
veržti ir dėl to reikia laukti, 
kad šioji įstaiga darbo žmo
nių tarpe nesuras gero pasiti
kėjimo.

turtuolio žydo Chędoso duk
tė. Chodosaitė* Lietuvoje'jau 
daug karttj buvo suimta ir tei- 

; so- sta, bet jai vis pavykdavo kaip 
yra labai nors iš kalėjimo pasprukti. 

Kai ku- Tai kartais ji pabėgdavo, o šį 
paskutinį kartą buvo iškeista 
su SSSR. į kunigus. Chodosai
tė Lietuvoje darbavosi komu
nistų jaunuolių tarpe.

Tai buvo pusėtiną žydų na- 
ciorialistė su stipria komuniz
mo priemaišą. ’ Dabar jie 
Maskvoje suimta kaipo troc- 
kistė, nors čia Lietuvoje jos 
kaipo tokios niekas nepaži
no. Ji aklai pildė Maskvos 
jai duotas derektyvas. Tai 
reiktų spręsti, kad SSSR, da
bar iš viso auga nauja opozi
cija ir Chodosaitė kaipo eks
pansyvi jaunuolė bus šitai 
nuotaikai pasidavus ir dėl to 

dabar į tuose vai- J kalėjimą padėta.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 109 kuopa šeštadieny,

5 dieną, W. Neffo 
svetainėje, 2435 S. Leąvitt st., 
turėjo parengimą Susivienijimo 
50 metų sukaktuvėms arba ju
biliejui paminėti.
(.Vakaras buvo su puikiu, pro- 

g^amu, kurį išpildė visiems ge
rai gnomas mokytojas liaudies 
šokių V. Beliajus. Programe 
dalyvavo apie 20 šokėjų, mer
gaičių ir bęrpįpky- Kai čia gi
męs ir augęs, i jaunimas, pasi
puošęs lietuviąkais tautiškais 
drabužiais, taip mikliai šoka 
tautiškus šokiais, štai malonu 
žiuyėti ir pasigąręti.
?! ‘ i ’ . s-
•j1 A ZO betgi buyo^įr ,nemalonumo. 
Oras pasitaikė labai prastas ir 
publikos atsilankė visai mažai. 
Ypač apgailėtina, kad nebuvo 
narių, kurie tūrėjo būti. Tenka 
pasakyti, kadiitaiįyra narių ap
sileidimas negalimas jokiu bu
du pateisinti, i
į čia dar noriu patarti visoms 
draugijoms, kurios rengia ko
rius nors parengimus, kad ne
pamirštų papuošti savo paren
gimus to m usų i jaunimo, V. Be- 
iąjaus vadovaujamo”, šokiais. 

Kalbama grupė-tai musų paži-

Mažas įmokėjimas—likusi dalis metams išsimokėti. Dy
kai pamokos. 12 basų akordionas $29 50 *** 
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi, kataliogo. Nes tai DYKAI

JAU' GATAVAS—PIANO AKORDIONtlI LlfelŪVIŲ ORKEŠT~ 
RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1,

25 Populiarių šokių Numeris $1.50.______

pasirodė 
pragiedruliai 
kalas ,su visai rimtais žiuro- 
vais. Ot, šitas rimtumas kaip 
kam kinkas labai drebina!
Maskvoje areštavo Chodosaltę

Darbininkai ir teatras
Lietuvos valstybės teatras 

šiems laikams yra brangokas 
daiktas. Jį lanko tik tie, ku
rie turi geresnius uždarbius. 
Kaip kas net pradėjo skustis, 
kad Lietuvos darbininkai vi
sai teatru nesidomi. Mėginta 
net juos dvasioje nuskurė- 
liais vadinti. Bet, štai vieną, 
sekmadienį teatro bilietai bu
vo visai atpiginti ir teatras 
lūžte lūžo nuo darbininkų. 
Jų tiek užplūdo, kad nebuvo 
vietos. Pačiame > teatre ♦ nie- 
kuomet artistai tiek nėra su
laukę pagarbos ir džiaugsmo, 
kaip iš darbininkų tarpo.

Taigi, dabar ir tie praregė
jo, kurie seniau suprasti ne
norėjo, kad darbininkai teat
ro reikaluose nemenkiau nusi
mano už kaikuriuos tariamus 
inteligentus. O artistai tikrai 
juste pajuto, kad darbininkai 
ne tik žiurėjo, bet pergyvente 
pergyveno kas scenoje dėjosi. 
Tai ne šalti žiūrovai buvo, bet 
tikri teatro dalyviai.

Taigi, mėginama oficialių 
žmonių neva eiti į darbininkų 
tarpą ir jiems kas nors nuo 
savo atliekamo .stalo numeta
ma. Bet jau jaučiama, kad 
kaip kas šitokiomis naujeny
bėmis labai nepatenkinti. Gir
di, paikinami darbininkai. Ge
rai neužmerkit akių dėl Ispa
nijos įvykių. Pradėsit nuo 
darbininkų teatrų, o kuo baig
sit, tai nežinia. Kaip kam 
stipriai kinkos dreba! Yra gi 
žmonių, kurie darbininko kva
po negali pakęsti.

Ir visa tai turint 
sunku pasakyt 
gel kartų bus leidžiami dar 
bininkai papigintomis kaino 
mis į Lietuvos valstybės teat-

daugiau 
, vis 

seniau .Lietuvoje kalėji
muose sėdėję, ir iš jų išėję į 

čia negalės prasi* SSSR, iškeliavę. Daugumas 
jų žydų tautybės, kurių iš jų 
kaip kas iš tėvų Kaune tur
tingai gyvena.

Iš viso Lietuvoje komunis
tų tarpe kaip kas sako, kad 
dabar, esą, didelis nesusiori- 
ėntavimas. Dėl to jie dabar 
nesą taip kalbus.

Darbo stovykla Lietuvoje
Lietuvoje kitų fašistinių 

valstybių pavyzdžiu hus įsteig
ta taip vadinama darbo sto- 
vylą 
bus varomi dirbti visi admi- 
nistratyviai nubausti tiek po
litiniai, tiek kriminaliai nusi
kaltėliai. įdomu, kad tasai 
įstatymas net šiame seime su
silaukė aštrios kritikos ir pri
imtas tik 29 balsais iš 49. 
Mat kaip kam labai nepatiko, 
dėlko ne teismo nutariama, 
bet administracijos bauda bus 
nusikaltę siunčiami į tą dar
bo stovyklą. Juk nubaustas 
net skųstis neturės kur. čia 
viskas bus atlikta grynai ad
ministracijos nuožiūra, 
esą jau perdaug. Bet vis 
to 29 rankos pakilo ir tasai 
įstatymas buvo priimtas. Tai, 
rodos, pirmas šiame seimę at
sitikimas, kuomet pasiginčy
ta, pasikalbėta ir ne visų at
stovų rankų pakėlimu tasai 
įstatymas priimta.

Darbo stovykla bus pada
ryta Darbėnų valsčiuje. Mat, 
čia yra labai daug akmenų. 
Nubaustieji turėsią tuos ak
menis rinkti ir skaldyti. Jiems 
už darbą nebus mokamą. Tik 
gaus valgį, nakvynę ir gydy
mą. Stovykloje ilgiau vienų 
metų nebus laikoma. Bet jei 
kas stovyklos drausmės ne
klausys, tai tos stoviklos admi
nistracija dar pusmečiu galės 
bausti. v

Administratyviu budu nu
baustų labai daug dabar žmo
nių yra, o ypač ūkininkų. Jie 
dabar visi ■kalėjimuose sėdi. 
Kai kurių jų būklė yra nepa
vydėtina, nes nėra kas juos 
sušelptų. Skundžiamasi pi
nigų stoka... . /

Kaip tik šita darbo stovykla 
bus įrengta, reikia laukti, kad 
administratyviu budu visi nu
bausti tuoj bus. į darbo sto
vyklą suvaryti.

Tai bus naują Lietuvoje 
įstaiga, kokias dabar turi Ita
lai, Vokiečiai, Austrai, Lenk&i 
ir dar kaip kas. Tai vis šių 
dienų Europos padariniai!
H "Lietuvos Žinių” pašalintas 

Januškevičius

Naujas savaitraštis
Tautininkai ruošiasi išleisti 

naują savaitraštį, kuris kaip ir 
privalėtų konkuruoti su neva 
opozicijos tokios rūšies savait
raščiais. Naujas sąvaifraštis 
busiąs gausiai iliustruotas, 
daug jame busią rašoma iš 
literatūros kritikos ir šiaip jau 
iš visuomenės ir mokslo gy
venimo. Ar šitas jų sumany
mas įvyks, tai sunku pasakyti. 
To laikraščio leidimo sumany
tojai yra daugumoje tie tauti
ninkai,kurie dar taip neseniaį 
kitose partijose buvo. Maty
ti, nori spaudoje kitame kai
lyje savo jėgas išmėginti.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bef šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

kais. Rusų revoliucijai iški 
lūs ir liaudininkams subyrė 
jus j įvairias grupeles, Januš 
kevičius ėjo kartu su tais, ku 
rie savo programoje 
buvo pasisakę už socializmą 
Grįžęs į Lietuvą, kažkaip Ja
nuškevičius pasiliko vieniškis, gruodžio 
prie naujai susiformavusių 
liaudininkų nepritapo, nors ir 
buvo jų “Lietuvos žinių 
nas žymiausių ir atsakomingų 
bendradarbių.
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Susižeidė Nusiritęs 
Nuo Laiptų; Laukia

Mirties
•■■■•F“*"-■■■■»*■"*

T0WN OF LAKE. — Apsk
ričio ligoninėje mirties laukia 
45 metų Tovvn of Lake lietuvis, 
Vincas Grabauskas, 4402 So, 
Wood street. Ligonio žmona, 
Michalina Grabauskas, k.urią 
vakar teko sutikti Eudeikio 
koplyčioje, pasakoja, kad vyras 
nusirito-laiptais, skaudžiai per- 
siskeldamas galvą. Nelaimė įvy
ko sekmadienį vakare. Spėja, 
kad nebepasveiks.

Dingo Cicerietė Te- 
resa Kimbarkienė

SŪNŪS.— MacDonaldo 
sūnūs, Malcolm Ang 1 i o s 
dominij ų sekretorius.

ACME PHOTO
■ ,r.„ I,yh ! IIW . , Iy,j; ............... —r

Nepasirodė namuose nuo gnion 
džio 2-tros dienos: žmona 
Stanley Kimbarko.

CICERO. — Chicagoą polici
ja sujudusi ieško 46 metų ci- 
cerietės Teresos Kimbarkienės.

Kaip pasakoja jos vyras, 
Stanley Kimbarkas/ žmona din
go gruodžio 2-trą dieną. Aplei
dusi namus apie 10 vai. ryto, 
daugiau nebepasirodė,. Nėra ži
nių apie moteriškę nei šią ži
nią rašant.

Kambarkienė yra apie 5 pėdų 
2 colių aukščio ir sveria 180 
svarų. Plaukai jau pradėję bal
tuoti. Akys rudos, raukšlėtas 
veidas.

Tuo laiku kai vyras ją matė 
paskutinį kartą moteris dėvėjo 
rudą paltą, juodus batukus, 
suknelę su šviesiai fioletiniais 
ruožais.

Kimbarkai gyvena adresu 
1446 South 50th Avenue.

Chicagos policija sujudo mo
teriškės ieškoti vakar, gavusi 
pranešimą apie pražuvimą pir
madienio vakare.

Joniškiečių Kliubb 
bunco party

Neseniai turėjome progos at
silankyti į Joniškiečių vakarėlį, 
pasimatyti su draugais ir su
tikti daugiau pažįstamų, pasi
dalinti su jais gyvenimo įspū
džiais. Dabar vėl Joniškiečių 
kliubas kviečia visuomenę at
vykti į Juškos salę Brighton 
Parke gruodžio 13 dieną ir 
smarkiai kauliukus berti. Savo 
laimė tikrai bus galima išmė
ginti ir gerų dovanų įsigyti.

šį kartą rengėjai susidaro iš 
p. Kazimieraitienės, Rudienės, 
Mickevičienės ir Gasparaičio. 
Be lošio ir kitų įvairumėlių, 
svečiai bus vaišinami užkan
džiais ir kava, o alučio ir vals
tybinės! bufete gausite Riek no
rėsite. šokti taippat niekas ne
draus. Visi bukime pas Joniš
kiečius. —R. š.

Automobilis suvaži
nėjo lietuvį K.

Paulikonį
BRIGHTON PARK. — Auto- 

mobilis prie 52-tros ir Kedzįe 
suvažinėjo lietuvį, Kazimierą 
Paulikonį, 3649 West 56th st.

Jam buvo nulaužta koja ke
liose vietose. Po nelaimės Su
žeistasis buvo paguldytas šv. 
Kryžiaus ligoninėje, bet vėliau 
jį perkėlė j apskričio ligoninę.

Automobilį valdė vienas R. 
Gilleyx 11333 S. Prairie avė,

Suėmė — paliuosavo 
du lietuvius jau

nuolius
■ t ’ ■ ■

PolicijaBRIDGEPORT. — Policija 
sekmadienį suėihiė, bet vakar 
paliuosavo du lietuvius jaunuo
lius, Viktoras Balis, 3427 So, 
Union avenue ir Jonas Matulis, 
3228 S. Green street. Jie buvo 
sulaikyti už betvarkės kėlimą. 
Abu yra 22 metų amžiaus.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms 
»

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) V* 
dykoms:

Charles Wasik 26 m. ir 
Anna Andrijanskas 21 m.

John Brandys 40 m. ir Pliy* 
Uis Stanway 41 m.

John Dūdas 57 m. (Ham- 
mond, Ind.) ir Margatet Go- 
lya 37 m.^

Skiryboms byla iškelta
Fernand Palis prieš Anna 

Palis.

Klausinėjo Rocke- 
fellerio žentą dėl 
kompanijos ban

kroto H’’/
Lą f. * //-m -j' f .... .. t 4 f ;,fs$ ! i

Kongresmano Sabaitho komi
sija tyrinėja keleto didžiulių 
apdraudos kompanijų subam 
krotavimo priežastis. Tarpe RL 
tų komisijai , liudijo praėjusį 
pirmadienį Pavid M. Miltoji, 
John D. Rockefellerio žentas, 
ryšy su žlugimu Missouri State 
Life Insurance Company, klV 
rios turtas gerose dienose skai
tyta $150,000,000. Milton papa
sakojo, kaip vienas vertelgą, 
vardu Singleton, per metvrts 
laiko padaręs iš tos komlpąni- 
jos pelno sau $8,000,000,

■■r .......■■■■—■■" ■

Susižeidė kritusi ant 
stalo; ligoninėje

1 .""■I... . » >■

18 APIELJNKfi. — Apskri
čio ligoninėje buvo paguldyta 
trumpam laikui lietuvė, Apna 
žilius. Ji susižeidė galvą, par
griuvusi ant stalo, savo na
muose, adresu, 1.713 So. Union 
avenue.

. . ■ ...

Įvesdino naujus 
valdininkus

Praėjusį pirmadienį tapo 
įvesdinti j ofisus naujai iš
rinkti valdininkai Chicagoj ir 
Cook kąuntėj. Praėjusių rinkL 
mų pasėkoj, republikonų ofi
suose, galima sakyti, pasiliko 
mažai. Kauntės taryboj iš 15 
vietų rępubhkonai teturi tris. 
Iš keturių dešimčių superior ir 
Circuit teismo teisėjų rępųbli- 
konų beliko 13. Mtfnicipaliąme 
teisme iš 36 teisėjų rępubliko- 
nų tėra 3.

■ ■ V'

Kai visos valstijos valdinin
kai taps įvesdinti sausio 11 
dieną 
konąi 
ną iš 
stijos 
kartą
kratai sudaro visą tarybą, ku
rios žinioj yra valstijos uni
versitetas. Demokratai pilnai 
kontroliuos taip valstijos at
stovų butą, kaip senatą. Sena
te bus 32 demokratai, 17 re* 
publikonų ir viena vakancija. 
Atstovų bute bus 85 demokra
tai, 67 rępubhkonai ir 1 va
kancija.

1937 metų, tai repubji- 
tetures vieną republiko- 
septynių vyriausio vai- 
teismo teisėjų. Pirmą 
Illinois valstijoj demo-

Taį vienas dalykas. Kitas tai
i yra iš

leidusi 25 populiarių šokių rin
kinį' No. 1. Tą ji ypatinkai lie
tuviams norėtų įpiršti.
, Tad muzikos mylėtojai ip 
profesionalai, reikalui priėjus, 
nepamirškite šios įstaigos., Ka- 
taliogą galima gauti dykai pa
prašius laišku. —R®p. X-Y.

Mirė benešdamas 
butebųs

- Benešdamas 
dėžę butelių, staigiai krito ant 
grindų ir mirė darbininkas Pe- 
įtėr Kolling, 4334 S.Western 
avenue. Jis dirbo Monarch 
Brewing Company, 2419 West 
^Ist Street. Spėja, Ję»d priežas
tis buvusį širdies liga,

Įvažiavo į langą
WEST SIDE. — Timotiejus 

Bajunas, 2106 W. 25th street, 
važiuodamas automobiliu Coul- 
ter gatvėj įvažiavo į namą. Už
šokęs ant šaligatvio jis dūrė į 
namo langą. Langas išbyrėjo 
ir nukentėjo automobilis, bet 
Bajunas išliko sveikas. 

i 

“Nukentėjęs” narnąs randa
si adresu 2055 Coulter street.

Neprivalo parduoti j?
tavorus pigiau ?

Jungtinių Valstijų vyriaut- 
sias teismas išnešė sprendimą, 
kad krautuvininkai neturi tei
sės parduoti pigiau tam tikrų 
rųšįų tavorųs, kurių kainas 
pažymi išdirbėjai. Sprendimas 
liečia Illinois valstijos krautu
ves ir patvirtina valstijos pri
imtą įstatypią.

■ r- v, , ». (

, šis vyriausio teismo spren
dimas išnešta ryšy su Josepli 
Triner kompųnijbž skundu, kad 
kita kompanija į parduodanti 
tam tikrus likerius pigiau, ne
gu yra kaina nustatyta.

‘i .■ . , . -j

Mirė prie dąrbo, sė- 
dėdamas prie stalo

į . !ht*o '* ■* 'CT*' —r'ji j ' ' ? 1 j

BRIDGEPORT.-^ Sėdėdamas 
prie stalo staigiai mirė mąlior 
rius Povilas 3el?;‘60 metų, 3708 
Parnell avėriue, 

‘ l ų /■ •

Bedirbdamas National Box 
Company dirbtuvėje krito pe- 
gyvas Harry James Johnson, 
3910 Lake Park avenue, Miręs 
buvo 64 metų amžiaus. Dirbtu
vė randasi prįę 1101 38th PI.

Biznis gaivus
Kaip gaivus ,yra Chięagos 

biznis šiemet prieš Kalėdas, 
galima spręsti iš to, kad lap
kričio mėnesį Chicągos muitų 
kolektorius surinko . $2,215,473. 
Pernai per tų pat( laikotarpį 
jis tesurinko tik pusę, būtent 
$1,091,301. /

mų art'iflu.11 i - **r-*rr*

Chicaga minės prez. 
Roosevelto gimta- 

dieni
Saulio 30, 1937, prezidento 

Rooseveho gimtadienio diena 
rengiamasi ir Chicagoj atžyr 
meti {vairiomis iškilmėmis. Su
rinkti tą dieną'fondai skyriu
mi kovai su vaikų paralyžiaus 
liga, kuria yra sirgęs jr prezi
dentas,

Prašo automobilis* 
tas atsakyti klau

simus

WEST SIDE. -

Vitak-EIsnic 
Bendrovė

T0WN QF LĄKE. — 
4815 So. Ashlancį Avė. yrą Vi 
tak-Elsnik Bendrovė

platinti muzikos instrumentus, 
kurinius įr visą kitą, kas tik 
liečia muzikos pasaulį, čia no
nai visiems prielankiai pat&F* 
nauja bei teikia patarimus. Gi 
šiuo metu ji praneša turinti 
kai ką ir specialaus, o tai bū
tent 120 basU'W5Mioną, kurį 
parduoda už 150: dolerių leng^ 
vomis išsimokėjihib sąlygomis.

f'"“i" - iiii imi ift

Prie 

tak-Elsnik Bendrovė. Veikia 
nuo 1889 metų. Jos tikslas yrą 
fVInfltiH rniirtilzAn inafriimnnfiici

It Can’t Happen 
Hėre

Juo arčiau bažnyčios, juo 
toliau nuo Dievo.

. : * šk * .
Dorybės takas yra ramumo 

takas.
* * *

Teisybė galima kaltinti, 
negadinti

Silpniausias 
sienos.

* *
turi eiti

bet

prie

Nebūtų 
mažu.

* * * 
dideliu, jei nebūty

Tie myli perdaug, kurie mir
šta dėl meilės.

It Can’t Happen Here —- sis 
soęnos veikalas yra vaidina
mas Blackstone teatre jau 
septintų savaitę. Kurie dąr ne
matėte vaidinimo, , tai pasisku
binkite pamatyti. Tai yra vie
nas žymiausių dramos veikalų 
Chicagoj einamuoju sezonu.

Veltui 
kuris j o

Alkani 
dešras.

ieško patarimo tas, 
neklauso,

šunės ėda purvinas

Surinko V. Faiza.

CLASSIFIED AOS
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kurniture & Fixtures
k Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FlKčE- 
UŪS. visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi štoni fikčeriua dei 
>ile kurio biznio įskaitant svarstyk- 
es, registerius ir ice balotas. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pąmatvkito 
mus pirm negu pirkaite kitur, 

n: E. SOSTHEIM & SONS 
4915 SO. STATE STREET, 

CALųmet 5369. 
(Naujoj VietoD

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU dąrbo už janitorių arba 
watchman. Esu patyręs prižiūrėti 
boilerius. Moku visokį rępąiring. At
sišaukite DORŠA Juozapas, 3359 S. 
Lowe Avė. antros lubos.

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia- 
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuvės švie
žume

Help Wanted—Mate-jPemale 
Datbininkų Reikia

REIKIA veiterkų $12, fountąįn 
merginų $15, hoteliams merginų 
$50, virtuvėms pagelbininkių $12, 
tavernoms virėjų $14, salad mergi
nų $18, taipgi vyrų visokiems dar
bams. Wabash Ęmployment, 14 
aukštas, 20 E. Jąckson.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA avių keising striperių ir 
mieruotojų, patyrusių tiktai. Kreip
kitės 1335 West 47th Street.

Ji yra 43 metų amžiaus.

Apiplėšė lietuvių, 
Vainavičių namus
BRIGHTON PARK. — Neži- 

nomi piktadariai apiplėšė lietų-, 
vių J. Vainavičių namus adre
su 4452 Francisco avėjiue.

Jie išnešė vieną brangų rup, 
kinį laikrodėlį, žešių tūbų radio 
aparatą, vieną deimantinį žie
dą Ir du ženybinius Žiedus au 
parašais ‘‘Gegužes 7, 1927”.

Nuostoliai siekia apie $300. ?

.      ,,,,.,,vm<į*wi
SUSIRINKIMAI

i .m....      ■ ■ .     11

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos priešmecinis susirin
kimas įvyks gruodžio 9 d. 8 vai. vak; Lietuvių Auditorijo
je. Prašome pribūti f laiką, nes bus renkama valdyba 1937 
metams ir kas esate pasilikę su mokesčiais malonėkite už» 
simokėti. —Valdyta.

x Chicago Motor Club išsiųpr 
tinėjo Illinois automobilistams 
blankas ir prašo atsakytį at
spausdintus jose klausimus. 
Norima patirti, kaip Illinois 
automobilistai išleidžia savo do
leriui, kaip dažnai vartoja au
tomobilius, kur jie gyvena, 
kiek mylių pajėgia su galionu 
gazolino ir tp. Nužiūrima, kad 
atsakymai bus žymi pagelba 
vieškeliams tiesti ateity, Pana
šus atsiklausįmai daroma 37 
kitose valstijose.

.. ... ...;■*", > Ir i 1 ■■■■ y,.- 

Išvežta Ligoninėn

BRIDGEPORt, — Į ligoninę 
vakar buvo išvežta Antoinette 
Blažius, 4350 Emęyald avenue. 
Laikinai jį gulės apskričio ligo
ninėje, Ją globoja supus, Juo-t 
zas Blažius. \ ?

Capoidi Atiduotas I 
Beprotnamį

lytinis pamišėlis, Audrew 
Capoldi, btCvo atiduotas į pami
šėlių namą, Mė^dei fll. Jis 
buvo suimtas it* teisiamas1 už 
5 metų mergaitės, Antoinette 
'firitilli nužudymą.

RTRAS SA'OtAlJSKĮS
f f.' t r ’ žrt v I

Persiskyrė ąu šiuo pasauliu 
Qruod. 7 d,,/0:5O yal. ryt&» I 
1936 m., sulaukęs gilios se
natvės, gimę^x»WlU apskr, ] 
Šiaulių parap., Kud«nų kaime/ 

Amerikoj išg^epd 35 metmb 
Palikė dideliame nuliūdime | 

Lietuvoje 3 sūnūs Vladislovą 
ir Petrą, o Amerikoj© drąų- 
gus ir pažįstamus, 
h Laidotuvėmis rūpinasi drairi ’q 
gąs Stanislovas, Zįčkus, te|vj 
Banį. 5856. Kanas pašarvotas 
4605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks pėtn. Gruo-? 

džįo 11 d., 3 vai. ryto iš J, F. 
Eudeikio kep. J Šv, Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- , 
nįo sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapinęs.

Visi A. A. Petro Sąkalaus- 
kio gimines, draugai ir pažįsr' 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti Rdotuvėsę ir su
teikti jam paskutini patarna
vimo ir atsisveikinimą. • . " ’ • ■ ’l ' .

Nubudę Uękaiue, J........... . .
Draugas ir pažįstami.

Patarnauja tftid dir, 'J,, ; F,- 
Eudeikis, tej. Yards 1741.

PATARLES
l"-i —

Prastą yra procesija, kurio
je velnias laiko žvakę; • /

Skaudžiau yra nieko neveik
ti, kaip ką nors.

Yra gudru paėmus spynų ir 
pavogus arklį, bet išmintinga 
jų nejudinus,

* &
Užlaikyk savo dirbtuvę, o 

dirbtuve užlaikys tave.
& zis

Viršininko akys veįkią dau
giau kaip jo abi rankos.

A. t v A.
PETRAS NAUSĖDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodž. 7 dieną, 7:05 v. vak., 
1936 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Pibliškių kai
me, Naumiesčio parap., Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliamę nuliūdime 

moterį Kastanciją, po tėvais 
Vadapalaitę, dukterį Virginia, 
du pusbrolius: Mateušą ir Jo
ną, brolienę Barborą ir jų šei
myną Nausedus, švogerį Juo
zapą ir moterį Mortą Gayžaus- 
kus ir jų šeimyną, gimines ir 
draugus, o Lietuvoje motiną, 
tėvą, brolį ir seseris.

Kūnas pašarvotas J. Liųle- 
vičiaus i koplyčioje. 4348 S. Ca-Z 
lifornia Avė. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Gruodž. 11 d. d. 
8 vąl. rytą iš koplyčios į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
par., bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Vįsi.; Ą. A. Petro Nausedo 
Į gimįnės, draugai ir pažįstami 

dsdt beširdžiai ’ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą^ ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, pusbroliai, 

brolienė, giminęs ir draugai
Patarnauja laid, dir. J, Liu- 

levi£įus. tel. Lafayette 8572.
Laidotuvėmis rųpinasi Nau

sėdai ir Gayžauskai. Tel. Rook- 
Į welį 3456.

REIKIA merginos bendram namų 
darbui. Kreipkitės 930 Blue Island 
Avė., 7 kambarys, Monroe 1383

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui -— nakvoti ar ne. Mrs, 
R. Ktz, 1511 So. Avers Avd. Craw- 
ford 0543,

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui—būti naktį, maža šeima.

Sheldrake 2986 *
..... ... .  . ■■■■ ■■ ■ V' --T1- ......   Į "iwąiĮ|įiy

MERGINA bendram painų darbui 
—būti—nėra virimo 2 suaugę. Geri 
namai. South Shore 3821.

MERGINA bendram namų dar
bui—-/prižiūrėti 2 vaikus, būti, 529 
N. Taylor, Oak Park Tel. Village 
6585 J.
.. l’III-1*    ■!' "7     '! Į"   11 .       R '4 1 l.,i"!.! . . 1«

MERGINA 20—35 namų darbams, 
be skalbimo—savas kambarys. Nuo
latinai. $8.00—puikus namai.

Sheldrake 3416.
Į"1"!"1’...—....■'I-. .  ..... . ...... ...........'I'.....1..... . I'

REIKALINGA patyrus moterįs 
prižiūrėti du ligonius —tėvą ir mo
tiną ir padirbėti truputi prie namų 
ir virtėš; Saukite po 5 vai. vakare. 
nvrrdHH8084 So.- May St.

Tel. Steyart 8669.

usiness (Jhances 
pardavimui Bizniai

toj, tinkamas žmogus gali padaryti 
daug Pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žasti ir vertę biznio, 872 E. 71 St,

. .... iMBi j" ‘

f'

Didžiausios sunkenybės 
ra pelningiausios.

Skubi ranka pagauna 
per žuvį,

ne-

varlę

Juo karštesnis ‘ karas, 
spartesnė taika.

Paskutinis lašas verčia 
rę lietis per kraštus.

juo

tau-

ANGLYS! 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE. 

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

Tel. Kedzie 3882
......................................... ...................

PARSIDUODA Taverną su vįsąis 
įrengimais—Naujos mados barąį-r- 
Renda pigi. Parduosiu pigiaį—2 biz
niai, persunku laikytį vienam.

6852 So. Kedzie Avė.
i— .................... . JI nu ■■■»■ ;   m— I"! ■■■"11 ■!! "‘y B»

PARSIDUODA gerai apsimokąp- 
tiš restąurantas, Kreiptės pas Žy
duką. 4707 So. Halsted St. j
......           > njii' i 1.1', m   ui i i

PARDUOSIU harbemės šapą ąr 
parenduosiu arba duosiu dirbti—ga
lite pasirinkti. Geram barberiui auk
so mainos. 7183 Karine Avė.
ĮHIIIiyiiyiri.l...

PARDAVIMUI ’Tavern naujai- j- 
rąngrtą. Pažinosiu Ptatat G«J»m 
biznio žmogui gęrą vieta, A, P. 6403 
So. Kedzie Avė.
' A I!.U!I|MII !Ha»Įįį!W|įi <>telll.H

7183 Re, Karine Avė.
...... *. 11....  ........... ■iMĮ.HI'UH.' ........  I

PARDAVIMUI restaurantąs, biz
nis išdirbtas per .dąųg metų, Prie
žastį patirsite vietoje^ 3206 South 
Halsted Street.

Real Estątė For Sale 
NamaLŽemfi Pardavimui

-T»'»^>fYrYVWWf*»**WWWF»**^*'O******^*^**^* 

TIKRAS BiARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35/pė
dų lotas, tik 12 metų senumo, Par
siduoda už $4.700, Taipgi didelis

6816 So. yerij™ Am

[šio 

SKYRIAUS.

BambUo
T AVl^TIFtC! jjyvEim.p

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, BankietamsžmpgusĮ Žmogus turi 

laukti, kol jam pripila gerti, 
l.u»Wi,nuwu.i.ni'H'Į'1. Ji"įiww...t t ".'y.

Skubiausias

>1 v yme-.-y ■ ■- Tel, BOŲlevard TOK 
.. ............................ ...... .

DOMICĖLĖ GELUMBICKIENE
'pq tėvais BUDRAITĖ

Mirė Liėtųvpje Gruodžio 8 d. 9;00 valandą ryto, 1936 m.,su- 
|/laukus, TO amšiaM gimus Kųątąųčįų kaime, Kepurėj P**

rap., Telšių ąpskr. Rąrimtįnįųojų hįkų gyvm Alsėdžių mieste.

Palikot dideliame nuliūdime 4 dukteris, 3 Amerikoje, Pomfcelę 
pricierię ąenU Juaząpą, Qną Gailienę, o Lietuvoje dukterį Su* 
9aną AatJmyi^ Talpęį Amerikoje ė anukw dr daug kitų gimt* 
niu. ■ • _ . > • . - . ■ q

1036 m.,su-

už veuopes sieią,v
Vįsi A. A^ L^ĮCRLfiS GELUMBĮCKIENES gimdės 

ir pažjsUmi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pam; 
PO pąiiHWmilfell i GRICIŲ NAMUS po N©^ 
Uųioh ' ĄymtU^

I Niiijji/^Sdnre, ■ • ' • ... <

B ; ;įPI?KTBR¥S, ANŪKAI IB GIMINUS

[
■' '^■^■"RW'll«*^'llllii lįill I lĮMi

CLASSIFIED AOS

mSSis 
darbus, Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDI ’ORT ROOFING CO. 
So. Hąįnted SL 

Victory
■ -.j ■ —y— .

1 Mezgimo^ Dirbtuvės

fRE BRĮDGEPORT KNĮTTING 
MILLS 

; F. Sąlemonąvįch
504 WEST 83-RD STREET 

Telefonas Vlctory 8486 
Svęterių krautuvė atdara kasdieną 

„-ir vakarais ir skemadįeniais.
.. ................... * ■

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti. 

TtiiEĮjį jįiii 11  ii ii' i i ihi _  

moBĄRGENUą

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų Apgarsinimų kainos

o



*
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PLĖŠIKAI IŠSIVEŽĖ BALZEKO SAUGIA 
KASĄ SU BALZEKO AUTOMOBILIU ‘

Apiplėšė garažą naktį, iš pir
madienio į antradienį; seife 

buvę $4,000.

Ke-BRIGHTON PARK.
turi maskuoti plėšikai nakties 
laiku, iš antradienio j trečia
dienį apiplėšė Balzekas Motor 
Sales garažą, ties 4030 Archer 
avenue, netoli California ave
li ue kampo.

11:50 naktį. Įstaigoje yra ele
ktros laikrodis. Plėšikams iš
deginus fiusą, užgęso 
bet kartu sustojo ėjęs 
rodis.

Policija buvo.tuojau 
dyta paskui plėšikus, bet pa
kol kas dar neturi jokių žinių.

S. Balzekas Motor Sales yra 
viena iš stambiųjų 
automobilių įstaiga. Savinin-

Jie išsivežė įstaigos saugiąją kas turi Chrysler ir Plymouth 
kasą—seifą, įsidėję jį į vieną firmų agentūrą.
iš Balzeko mašinų, stovėjusių 
garaže.

Savininkas, Stanley Balze
kas sako, jog kasoje buvę apie 
$4,0(X), —pirmadienio ir savai
tės galo apyvartos pinigų. 
Seife, be to, buvę įvairių po
pierių. Didžiuma grobio buvę 
grynais pinigais.

isi trys piktadariai buvo ]įe(uvįaį ristikai su svetimtau
maskuoti. įsigavę vidun, jie 
surišo-supančiojo naktinį sar
gą, lietuvį, Joną Maslą. Ka
dangi jie buvo maskuoti tai 
tasai negalėjo jų veidų įsi
žiūrėti.

Išdeginę elektros > “fiusą,” 
piktadariai sulindo į garažo 
raštinę ir išnešė seifą. Nega-\ 
lėdami jo atidaryti vietoje, 
jie pasiėmė vieną š Balzeko 
automobilių, kurie stovėjo ga
raže, įsidėjo į jį seifą, ir išva
žiavo.

. Navininkas, S. Balzekas spė
ja,'kad apiplėšimas įvyko apie 

šviesos, 
ir laik-

užsiun-

lietuviy

Šįvakar Ristynes
Šiandien Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje įvyks ristynes, 
kurias rengia “promoteris” 
Povilas Šaltimieras. Risis keli 

čiais.

Rkdio Programa 
Ketvirtadienį

nuo
iš Stoties

Rytoj, gruodžio 10 di 
4 iki 4:30 vai. pop 
WMBI, 1080 kilorycles kalbės 
A. J. Gilies temoje “Naujas 
atgimimas.”

Nepraleiskite šios progos iš
girsti naujo ir naudingo.

Skelb.

šešiems automobi- kuriuose buvo
0 ‘ m ’i j • sumai 10 Mviiviu*

lištams kalėti grūmojo
Pirmadienį, gruodžio 7 die

ną, teisėjas Daugberty nubau 
dė šešius automobilistus kalė 
ti už girtą ir neatsargų važia 
vimą. Nubaustųjų tarpe .yra 
Frau k Pacakis 42 metų, 2742 
West 42nd Street. Si pavardė 
atrodo lietuviška.

Pasodino Kūdikį 
Prie Pečiaus - Kudi-

pasodino 
prie pe-

T0WN OF LAKE. — 24 me
tų motina, Elcanore Hulsey, 
2053 James strėėt, 
savo kūdikį kėdėje 
čiaus. Norėjo, kad kūdikiui bu
tų šilta. Bet jaunutei, 15 mė
nesių Louise nuo karščio užsi
degė rūbai. Louise sudegė. Mo
tina bebandydama ' gelbėti, 
skaudžiai nusidegino abi ran
kas.

šįryt, Kenny brothers lavoni
nėje, 5128 South Hoyne avė., 
įvyks inkvestas.

Saldainiai su stik 
lais dovanoms

Monticello miestelis su 2,600 
gyventojų sujudęs. Trys vie
tos kliubo vardu “Sunshine 
Sisters” narės aplaikė dova-

t’ Tokie saldainiai
jaunų moteriškių gyvybei. Fe- 

’ deralės valdžios agentai ir val
stijos policija daro tyrinėjimą. 
Saldainius -gavo p-nia Sarah 
Catherine Beane, 24 metų di- 
vorsuota moteris; p-lė Elaine 
Ziegler 22 metų, valstijos gy
nėjo Reed sekretorė, ir Ardeth 
Hannah 18 metų, Illinois uni
versiteto studentė.

Rado Draugą Frank 
Ezerskį Negyvą

Lovoj
T0WN Ofc LAKE. — Parė

jęs namo iš darbo, Petras Ju- 
cikas rado savą? draugą Frank 
Ezerskį neg|vą.įy Jie abu gyve
no viename kambaryje lietuvės 
Ąnna Vazms riamuose adresu 
4544 South kaulina Street.

Mirties priežastis nežinoma. 
Velionis turėjo brolį, Mike 
Ezerskis, kuris gyvena adresu 
3008 West 47th street.

Ezerskis buvo rastas negy
vas lovoje. Jis buvo bedarbis.

'' ■ ' "l i

S. Draseika Ligoninėje

14 APIĖLINKĖ. — 39 me
tų Simonas Draseika buvo pa
guldytas apskričio ligoninėje. 
Jis serga plaučių liga.

Nelaimėje Sužeistas
“Bučeris” Stanley

BRIDGEPORT. — Lietuvis 
“bučeris” Stanley Šatas buvo 
skaudžiai sužeistas, kai auto
mobilis, kuriuo jis važiavo, su
sidūrė su gatviakariu. z j

J

Nelaimė įvyko prie 31-mos ir 
Wallace gatvių. Automobilį vak 
dė Jonas .Lįtvait'is, 3638 Wali 
lace

Šatui buvo sužalota akis, no
sis ir lupos. Pagalbą jam suteiį- 
kė St. Paul ligoninė. . į

Rado 72 Metą Senelę 
Užsinuodijusią 

Kerosimi
Ją užtiko be sąmonės lovoj, 

kai pastebėjo, kadi neatėjo į 
bažnyčią pamaldoms.

' 18 APIĖLINKĖ. — Kas ry
tą i Dievo Apveizdos bažnyčią, 
prie 18-tos ir Union gatvių at
eidavo dievobaiminga 72 metų 
senelė, Magdalena Tamaliunas. 
Bažnyčios seserys moteriškę 
kaip ir prižiūrėjo.

Bet pirmadienio rytą jos pa
stebėjo, kad senelės bažnyčio
je nėra. Seserims tas pasirodė 
keista. Senelė pavyzdingai lan
kė pamaldas dieną iš dienos.

GRUODŽIO 24 d., 1936

Nujausdamos, kad kas blogo 
atsitiko, jos nuskubėjo j sene
lės namus, adresu 1819 South 
Union avenue. Ji ten gyveno 
pati viena. Buvo nevedusi.

Kartu su moteriške Anna 
Angaitis, 1827 S. Union avenue, 
vienuolės rado senelę gulinčią 
lovoje, be sąmonės.

Ją skubiai išvežė į apskričio 
ligoninę, kur pasirodė, kad se

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vieną 

_ pakelį. P. Loriiiard bendru- 
’ ve* užmokės už du, jei Old 

nelė smarkiai sirgo ir vos ne- Golds jūsų nepatenkins.

JŪSŲ KALĖDŲ
PAS VEIKINIMAI

NAUJIENOSE
bus malonus jūsų kostumeriams ir 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

numirė kokiu tai budu užsinuo
dijusi kerosimi. Kaip ji užsi
nuodijo — pako! kas yra miste
rija. , ’ |

I

Senelė tebeguli ligoninėje ir 
galimas daiktas, kad pasveiks.

Zintako Byla Baigiasi - Pamišėlis Capoldi Beprotnamin

PRADĖJO ANTRĄ TERMINI—Apskričio prokuro
ras T. J. Courtney užvakar pradėjo antrą terminą. Jį 
prisaikdina apskr. sekretorius M. J. Flyną. Stovi, duktė, 
gub. Horner ir motina. tribūne photo

* LĖLIŲ RŪMAI”.—Buvusios filmų artistės įdomus 
ir puikus “Lėlių Rūmai,” kuriuos įrengti kainavo kelis 
šimtus dolerių. “Rūmai” ištaisyti parodai Fair krautu
vėje, Chicagoje. Pelnas skiriamas labdarybei.

MISS MAY WATKINS, 60 metų Lind- 
blom mokyklos mokytoja, kuri sumo
kėjo teismui $100 pabaudą už pergrei- 
tą ir neatsargų važiavimą.

i TRIBŪNE PHOTO

SKRENDANTI LABORATORIJA—Aviacijos vieši 
ninkas Washingtoile, Eugene L. Vidai ąpžiuri valdžiai 
pastatytą eksperimentinį lėktuvą įtaisų bandymui.

ACMH PHOTO
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BEPROTNAMIN 
nis pamišėlis Andrew Ca- 
poldi uždarytas beprotna
myje. (žiūrėk žinią).

TRIBŪNE PHOTO
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jL>n.Avrin.^i—rrauK v. zantaK Kriminaliam teisme. 
Jo byla už apskričio pinigų išeikvojimą eina prie pa
baigos. Spėjama, kad džiurė šiandien išneš nuosprendį.

TRIBŪNE PHOTO

KARALIUS JO PASA- 
ŽIERIUŠ.

Lakūnas Capt. E. A. 
Fielden, karalaiis Edvardo 
VIII privatinis pilotas, 

ACME PHOTO

TURKĖS ARMIJON—Turkijoj armijon imamos ir 
moteriškės. Istanbule, buvusiam Konstantinopolyje, ka
rininkas naujokes mokina naudoti šautuvą. ACME PH0T0

PIRMASIS PAVEIKSLAS. — Karaliaus mylimoji 
Wally Simpsonienė vienų .metų amžiaus. Ji buvo foto
grafuota motinos, Alys Warfield, glėbyje, Motina jau 
mirusi. Tai yra pirmasis dabartinis Simpsonienės pa- 
veiksas. (Žiūrėk žinią). ACMB PHOTO

MELDŽIASI Už KARALIŲ—Prebenda- 
ras Persifalis, karaliaus Edvardo VIII 
kapelionas, apleidžia bažnyčią vakar pa
simeldęs, kad Dievas karaliui apšviestų 
protą. (Žiūrėk žinią).

Acme Radiophoto


